
Hej alla medlemmar !

Vi hoppas att ni har haft en bra och skön sommar och att ni känner er utvilade inför den kommande hösten.

Vi i styrelsen vill tacka alla sommarjobbande ungdomar som har fortsatt det arbete som påbörjades för två år sedan 
med att underhållsmåla våra garage. Bra jobbat!  Inte nog med att garagen har blivit finare, så är vi också glada över 
att kunna erbjuda sommarjobb åt våra unga som behöver tillskott i kassan samt ett meningsfullt arbete att utföra. Vi 
hoppas att kunna erbjuda denna möjlighet för våra ungdomar även kommande år.

Området har drabbats av ytterligare ett inbrott, vilket vi tycker är tråkigt att behöva rapportera om. Vi vill påminna om 
att vi hjälps åt att hålla koll på vilka som rör sig i området, gärna tala om för våra grannar om vi blir borta en längre tid 
så att vi håller extra uppsikt och att vi följer tidigare uppmaning som vi förmedlat om förebyggande åtgärder från 
polisen, för att minska risken för inbrott.

Ekonomi

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för perioden  juli-december. Sista dagen för inbetalning är den 30 
september och beloppet är som tidigare år 2700kr. Inbetalningen görs till pg-konto 552245-3, märk inbetalningen med 
adress (ex. EV.., BV.., LSV..). 

Städdag

Lördagen den 18 oktober, klockan 09:00,  samlas vi runt våra lagbasar för den årliga höststäddagen. Lagbasen 
informerar om vad som skall göras och delar ut uppgifter till var och en om vad som skall göras på just denna städdag.  
Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka då det brukar vara trevligt att umgås, du har chansen att lära känna 
dina grannar och sist men inte minst så får vi ett finare område att visa upp och vistas i. Som vanligt belönas du så 
klart med en god lunch mitt på dagen. 

Motioner

Du vet väl att du kan skriva motioner in till Årsmötet? 
Vill du förbättra något i området, eller tycker du något inte fungerar? Då skriver  du en motion och berättar hur du 
tycker att det skall fungera, du ger ett röstbart förslag som det kan beslutas om. Vi i styrelsen behandlar motionen som 
kommer att avhandlas på årsmötet. Sista dagen att inlämna din motion är den 21 september.

Årsmöte 

Torsdagen den 23 Oktober, klockan 19:00 i Slättgårdsskolans matsal.
Vill du vara med och påverka hur du vill ha det i ditt närområde? Då skall du komma på årsmötet, annars räknas inte 
din röst...

Övrigt

Vill du ta ett större ansvar och delaktighet i samfälligheten? Du kanske du vill sitta med i styrelsen eller hjälpa till på 
något sätt. Hör av dig till valberedningen så kan de informera dig mer om vilka möjligheter som finns.
           
Vi ses på städdagen och årsmötet!

Styrelsen 
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