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Träfflokalen
Träfflokalen håller på att renoveras och är snart klar för uthyrning igen, vi passar på att tacka gruppen som planerar
och utfört arbetet.
Tack till Lena Ingebrigdsen, Marie-Louise Askinger, Jan Linder, Lars Lindström, Thomas Gahm, Johan Ädel
och ett extra stort tack till målarmästaren Håkan Stengarn.

Höststädning
Vädret var inte med oss denna gång och kanske var det därför som deltagandet på flera håll var lågt. Tänk på att
samfälligheten ändå har kostnader för containrar och mat, kan man inte delta just den dagen då samfälligheten har
städdag så finns det arbetsuppgifter som kan utföras en annan dag, prata med ditt kvartersombud.

Lindmätarvägen – tänk på hastigheten!
Några av villorna längs med Lindmätarvägen har uttryckt sin oro för att allt för många kör för
fort uppför Lindmätarvägen. Det finns barn som bor längs vägen och eftersom bilar parkeras
längsmed vägen blir den smal. Tänk på hastigheten vi vill inte ha någon olycka.

SRV
På våra sophus kommer det snart finns uppsatta lådor med extra matavfallspåsar

Comhem
Utfall på enkäten om gemensamt bredband ifrån comhem.
29 st JA
40,3%
11 st NEJ
15,3 %
2 st KANSKE
2,7 %
30 st EJ SVARAT
41,6%
Styrelsen har beslutat att lämna in en motion till årsstämman om
gemensamt bredband. Så i dessa tider av Ny-val är det viktigt att ni
kommer och gör er röst hörd på årsstämman i mars.

Inbrott
Inbrottsvågen fortsätter i Huddinge och även radhusområdet har blivit drabbade.
Inbrottet skede vid 16 tiden via altandörren.
RING POLISEN DIREKT OM NI SER NÅGOT SOM KÄNNS AVVIKANDE I OMRÅDE!
112 vid misstänkt pågående brott och annars 114 14!
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Spolning av avloppen och dagvattenledningar
Spolningen av avlopp- och dagvattenledningar är utförd i området och av den återkoppling som styrelsen fått så har
arbetet gått bra.

Vattenavläsning
Vattenförbrukningen ska som vanligt läsas av och rapporteras in till styrelsen, separat lapp om det kommer i brevlådan

Snöröjning
Vår snöröjare står beredd att rycka ut så fort snön kommer. Dock måste vi alla vara beredda på att rycka in och
stödskotta och sanda området. Vid mycket snö kan vi behöva skotta fram parkeringsplatser då det är svårt för
snöröjaren att komma åt på grund av parkerade bilar. Sandvagnar kommer att finnas uppställda i området, självklart
sandar snöröjaren men ibland behövs det lite extra sand på vissa ställen. Tänk också på att vissa parkeringsplatser
försvinner till förmån för snöupplag. Försök använda garagen till att parkera bilen.

Motor- och kupévärmare
Observera att timer är obligatoriskt vid användande av motor- och
kupévärmare i våra garage.

Parkera inte bilar inne i området!
Styrelsen vill återigen påpeka att bilar inte ska parkeras inne i området, använd garaget och parkeringsplatser. Det är
för att utryckningsfordon, brevbäraren, snöröjare och grannar ska kunna komma fram. Det är endast tillåtet att köra in
i området vid i och urlastning.

Valberedningen
Om någon känner sig manad till att ta ett styrelseuppdrag kontakta någon i Valberedningen tillika kvartersombud .
Kv.1 Inge & Marian Hedlund D22
Kv.2 Bengt & Inga-Lisa Lundberg M47
Kv.3 Magnus Olofsson, Maria Hultman M7
Kv.4 Ove Moberg L37 (Sammankallande)
Kv.5 Maria Lindqvist L67

Motioner
Påminnelse om att Motioner till samfällighetsföreningen årstämma skall inkomma senast den 31 december.

God Jul &Gott nytt år
önskar Styrelsen

