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Borrplanen	  	  är	  klar	  och	  den	  kommer	  att	  läggas	  ut	  på	  hemsidan,	  därefter	  till	  kommunen.	  
Vi	  påminner	  om	  obligatorisk	  anmälan	  till	  vägföreningen	  innan	  borrning	  för	  bergvärme	  sker.	  
På	  så	  vis	  kan	  vi	  undvika	  skadeståndskrav.	  
	  
Förslag	  om	  att	  tillfråga	  floristlinjen	  på	  Skärgårdsgymnasieteller	  Bauergymnasiet	  om	  de	  vill	  sköta	  våra	  fina	  
blomlådor,	  som	  vi	  hoppas	  ska	  bli	  fler.	  
	  
Vi	  uppmärksammar	  faran	  med	  gamla	  garagevipportar	  vars	  fästen	  kan	  lossna	  p.g.a.	  åldersskäl.	  
En	  tanke	  är	  att	  anlita	  snickare	  för	  att	  göra	  om	  den	  till	  tvådelad	  dörr.	  Se	  exempel	  på	  Riddarv.	  13-‐17	  
	  
Gemensam	  upphandling	  av	  fönsterputs?	  Fönstermålning?	  Ved	  till	  kaminerna?	  
Flera	  förslag?	  
	  
1	  motion	  har	  inkommit	  till	  årsmötet	  ang	  störande	  ljud	  vid	  husrenoveringar	  
Föreningen	  rekommenderar	  att	  man	  visar	  hänsyn	  till	  grannarna	  vid	  	  t.ex.	  ombyggnad.	  
Prata	  och	  informera	  grannen	  om	  och	  när	  störande	  moment	  kommer	  att	  genomföras	  för	  att	  undvika	  obehag	  och	  
osämja.	  
	  
Låt	  oss	  också	  slippa	  oljud	  i	  form	  av	  gräsklippning	  och	  andra	  högljudda	  trädgårdsmaskiner.	  
Mellan	  lördag	  kl.	  17.00	  och	  söndag	  kl	  10.00	  
Man	  vill	  ju	  kanske	  kunna	  sitta	  och	  prata	  med	  gäster	  eller	  bara	  njuta	  av	  sin	  trädgård,	  och	  ha	  en	  ljuvlig	  sovmorgon.	  
	  
Motion	  lämnas	  till	  vägföreningen	  om	  vi	  kan	  få	  en	  sandlåda	  till	  vår	  väg.	  Där	  man	  skulle	  kunna	  hämta	  
sand	  till	  din	  egen	  ingång.	  
	  
Inför	  årsmötet	  Torsdag	  1/3	  	  fixarWivvi-‐Anne,Ulrike	  och	  Ulla	  med	  ärtsoppan	  m.m.	  
Övriga	  styrelsemedlemmar	  dyker	  upp	  så	  fort	  de	  kan.	  
16	  st.	  har	  anmält	  sig	  till	  ärtsoppan	  efter	  årsmötet	  
	  
Mötet	  avslutas	  med	  en	  liten	  vickning	  för	  styrelsen,	  valberedningen	  samt	  revisor	  som	  tack	  för	  det	  gångna	  året.	  
	  
	  
	  
Vid	  pennan	  Siv	  Öberg	  
	  

	  


