Välkommen!

Styrelsen

Såsom nya ägare av fastigheten med adress
Januarivägen ………

Styrelsen består av sju medlemmar. Avsikten är
att varje grupp skall ha en representant i
styrelsen. Styrelseledamöter väljs på årsmötet i
april.

önskar vi er välkomna som medlem i
samfälligheten.

Föreningens uppgifter
•

Ordna så att snöröjning utförs

•

Sköta utbetalningar för gemensamma
kostnader,

•
•

Sköta kontakter med myndigheter,
entreprenörer o dyl.
Samt att med medlemmarnas hjälp,
tillse att underhåll av gemensamma
anläggningar blir utfört och att vår- och
höststädning genomförs

Området
Området är geografiskt indelat i sju grupper
med tillhörande gemensamma ytor, som varje
grupp har att tillse skötseln av.
Vintertid köper vi in tjänst för snöröjning och
sandning.
Ditt gruppombud har nyckel till vårt
gemensamma förråd, där redskap, stegar m.m
förvaras.

Meningen är att styrelseuppdraget skall vandra
mellan medlemmarna, så att alla någon gång
står till förfogande för arbetet i styrelsen.
Er representant (gruppombud) i år är:

Överenskommelse
1. Begränsa biltrafiken inom området.
Parkering endast på därför avsedd
plats.
2. Köra med omsorg och ansvar, hålla
hastigheten 20 km/tim.
3. Större verkstadsarbeten, svetsning och
sprutmålning får ej utföras i garagen.
4. Låsa sina garage och hålla snyggt och
rent.

………………………………………………………

5. Mellanväggar får ej upsättas i garagen.
(Årsmötesbeslut finns på detta.)
6. De som har husdjur t ex katter som går
lösa i området, försök i möjligaste mån
se efter dem. Det kan finnas grannar
som är allergiska mot djur.

Avgift
För att täcka de gemensamma kostnader som
uppkommer, för att t ex snöröjning, sandning,
el, reparationer, betalas en avgift till föreningen.
Avgiften är uppdelad på två betalningar per år,
31/5 och 30/10.
Beloppets storlek beslutas på årsmötet.
För de som vill använda kupé- och
motorvärmare tillkommer en extra avgift.

Om alla hjälps åt att föja dessa punkter, så
blir trivseln och kamratskapet gott inom hela
området. / Styrelsen
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Kv. Bävern

