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Höststäddag den 25 oktober

I år kommer höststäddagen att vara lördagen den 25 oktober. Vi börjar som
vanligt kl 9 och håller på till ca 15.
Soppa och korv kommer att serveras
runt 12.
Hör av er till respektive kvartersombud
om ni har idéer på vad som behöver
göras.
Vi hoppas på strålande solsken
förstås. /Styrelsen
Bild från kv. 3, Myrängsvägen

Årets kvartersombud
Kv 1: Inger Jansson, D10

Kv 2: Leif Stockling, M59

Kv 4: Ulla Svensson, L19

Kv 5: Carita Stengarn, L55

Kv 3: Sven Erik Bengtsson, M25

Vad händer med de gamla soprummen?
De gamla sophusen ska användas som kvartersförråd. Till dessa kommer kvartersombuden att ha nyckeln. Om det skulle finnas önskemål om att använda kvarterets
hus till något annat, var vänlig kontakta styrelsen först.

Påminnelse om Motioner till Årsstämman

Innan 2008 är slut vill vi påminna om att lämna in eventuella motioner till styrelsen. Senast den 31
december vill vi ha era förslag. Lägg dem i Ordförande Ove Mobergs brevlåda på Lindmätarv. 33.
Motionerna ska handla om hur vi kan förbättra, förändra eller förnya vår samfällighet. Inlämnade
motioner diskuteras och beslutas på Årsstämman 2009.

Vad händer med ”lilla affären”?
Som ni kanske redan sett har Myrängens Livs upphört och istället har företaget Samglas köpt hela
fastigheten. Det är Stuvsta och Huddinge Samglaskontor som flyttar till gemensamma lokaler.
Fastigheten planeras att byggas om till viss del, med två portar på framsidan av huset, samt en port
på ena kortsidan av huset, mot Ågestavägen. Eventuellt ska det gamla varuintaget byggas in. Enligt
kommunens detaljplan är fastigheten klassad som "Handel". Fastigheten får ha en maxhöjd av 4,5 m.
I sin ansökan om bygglov har Samglas uppgett verksamheten som verkstad/handel. I och med fastighetens klassning får verkstadsdelen inte bli för stor utan handeln ska vara klart dominerande.
Verksamheten får heller inte ge upphov till något som helst buller eller störning mot omgivande fastigheter. Bygglovet ligger idag hos kommunen för prövning.

Meddelande från Styrelsen
Vid händelse att det finns behov av att byta stuprör.
Var vänlig kontakta styrelsen för information om hur
det ska hanteras.
Att föreningen ska ta kostnaden för stuprörsbyte är
nytt. Beslut om detta togs på årets årsstämma

Visste ni…
...att på SRVs återvinningscentral i Sofielund levererades 6 140 ton metallförpackningar för återvinning år 2004.Vi vill ju naturligtvis vara med och bidra så den siffran blir ännu större i år.
Fyll på i dom gröna sopbehållarna för icke brännbart avfall som står i vårt område. Notera dock
att dessa endast töms med en intervall av 8 veckor. För dig som känner dig osäker på vad
som kan slängas i dessa kärl finns det information på undersidan av locket.
OBS! Vi måste vara noggranna med vad vi slänger. Annars finns det risk att vi får straffavgift från
SRV.

Känner ni styrelsen?
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