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Årsstämma 25 mars kl. 19.00

Snöröjning

Årets stämma kommer hållas den 25 mars kl. 19.00.
Plats blir som vanligt Nöbbelövsgården vid kyrkan.
Kallelse och handlingar till stämman kommer
skickas ut två veckor före mötet.

Tack och lov har vi hittills inte behövt speciellt
mycket snöröjning den här säsongen. Föreningen
har ett avtal med ett företag i Staffanstorp som ser
till att området är snöröjt och halkbekämpat. Det är
föreningens ansvar att se till att man kan ta sig fram
i området utan att drabbas av halkolyckor. Detta
innebär att salt måste spridas vid vissa tillfällen.
För att ge möjlighet till pulkaåkning och för att ge
hundar möjlighet att ta sig fram utan svidande
tassar kommer salt endast att spridas i mitten av
gatorna inom området.

Bilar i området
Vårt område ska vara ett bilfritt område!
Det betyder att bilar normalt inte ska befinna sig inne
bland husen. Endast i undantagsfall - för transport av
tyngre eller skrymmande gods samt transport av
rörelsehindrad – är det tillåtet att köra i området.
Folk, och speciellt små barn, ska kunna röra sig
obehindrat utan att riskera att bli påkörda av bilar.
Man ska som förälder kunna känna sig trygg.
Vid de tillfällen då man tar in bilen i området ska
detta ske med största försiktighet och med lägsta
möjliga hastighet! Fordon (även firmabilar) får
naturligtvis under inga villkor köras eller placeras
på grönytor inom området!
Parkering är under inga förhållanden tillåten i
området. Parkering ska ske på anvisade platser vid
garagen. Finns inte platser får man söka upp plats
på någon närliggande gata – inte i området!
Varubilar har vid upprepade tillfällen kört sönder
förråd i området. Om det på grund av godsets natur
är nödvändigt att ta in en varubil i området kräver det
att den som beställt transporten lotsar bilen under
passagen i området.
Ledsen att behöva tjata om dessa självklarheter men
tyvärr är det många som inte verkar förstå eller vilja
följa de regler som gäller för området!

Ersättning för ventilbyten
Nu har allt underlag i form av kopior på räkningar och
kontonummer
kommit
styrelsen
tillhanda.
Utbetalning kommer ske i början av kommande
vecka.

Jag har fått besked om att det förekommit att
snöröjarna blivit utskällda och hindrats i sitt
arbete i vårt område. Detta är naturligtvis
oacceptabelt. Om det finns synpunkter på
snöröjningen ska dessa framföras till styrelsen som
har ansvaret.

Inbrott i garagen
Nu har det åter rapporterats om ett inbrott i garage.
En uppsättning hjul försvann.
Tänk på att hålla era garage låsta! Om grannens
garage är öppet eller olåst är det mycket enkelt att
öppna intilliggande garage! Så ser ni att ett garage
är olåst - så lås det! Man gör det enkelt med den
lilla spaken på insidan av låset.
Hjul har under alla år varit flitigt förekommande
vid stölder. Lås fast hjulen med vajer eller kätting
om ni förvarar dem i garaget. Och se till att
obehöriga inte får tillfälle att inventera garaget
genom att porten står öppen!

Bidrag till informationsbladet
Har du information som kan vara intressant för
medlemmarna i föreningen så är infobladet en bra
väg. Upphittade saker, erbjudande av tjänster, förslag till gemensamma inköp mm kan vara
exempel. Hör av dig till PG.

Mer info hittar du på www.standskallet.se
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