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SNICKARBLADET
Kort från styrelsen
Nu har styrelsen haft ett första möte efter årsstämman och därmed fördelat roller mellan
ledamöterna. Marie Lenke är föreningens nya ordförande, Christer Mårtensson är vice ordförande
och Ida Blix är sekreterare.
Vår förvaltare hos HSB heter Aynur Haxverdiyeva och medlemmar kan boka tid med henne vid
behov. Hon sitter också på plats i föreningslokalen onsdagar mellan kl 8–9.

Garagesopning
Våra garage kommer att sopas under två dagar med start den 29 maj. Inga bilar behöver flyttas då
det är mittgångarna som sopas i år.

Tisdagsöppet
Fram till och med den 26 juni håller styrelsen tisdagsöppet som vanligt jämna veckor. Sedan blir
det uppehåll fram till den 21 augusti då tisdagsöppet drar igång igen. Under sommarveckorna kan
det ta lite längre tid än vanligt att få svar på mejl från styrelsen, vi ber om överseende med detta.

Sopsortering
Styrelsen har kikat på statistik kring vår sopsortering och kan konstatera att mängden restavfall
(sopor som kastas i de stora gröna kärlen) minskar, vilket är glädjande för miljön och föreningens
ekonomi.
Tips: Överfyll inte de bruna påsarna med matavfall, stanna vid strecket på påsen. Om påsen är
kladdig på utsidan, stoppa ner den i en påse till, de är gratis. Med dessa enkla åtgärder håller sig de
bruna sopkärlen renare på insidan, vilket luktar mindre.

Kö till elbilsplatser
Vi har goda nyheter. Föreningen får bidrag för att anordna laddningsplatser för elbilar. Det här
betyder att vi snart är redo att påbörja en kö till dessa platser. Ni som är intresserade kan höra av
er till HSB från och med den 1 juni. Det går endast att söka plats i det garage man redan har plats.
Styrelsen undersöker nu när installationen kan påbörjas och återkommer med mer information
längre fram.
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Anlita HSB
Behöver du hjälp med dina planteringar? Det går alldeles utmärkt att kontakta HSB för en
offertförfrågan.

P-avgifter
Vi har tidigare informerat om att p-avgifterna ska höjas. Det har inte genomförts än, men nu är det
dags. Styrelsen har beslutat att ändra beloppen till följande: platser i varmgaraget höjs med 100
kronor per månad, platser i kallgaraget höjs med 75 kronor per månad och platser utomhus höjs
med 50 kronor per månad.
Den nya avgiften bör synas på nästa utskick av avier från HSB.

Fritidskommittén
Vår flitiga fritidskommitté meddelar att det traditionsenligt blir flaggning den 6 juni klockan 9.
Samling vid flaggstången utanför kvartersgården.

Glad sommar
önskar Styrelsen
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