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Sopa gatorna

Ny elbilsenkät

Vinterns halkbekämpning har inneburit att det finns
en hel del grus på gånggatorna i området förutom
annat skräp som samlats under vintern.

I höstas gjordes en enkät om intresset för elbilar
i området. Arbetsgruppen vill nu gärna uppdatera materialet och ber er gå in på länken nedan
och svara på frågorna.

Varje fastighetsägare ombeds nu att FÖRE
PÅSK sopa rent på den del av gatan som
gränsar till fastigheten.

Årets ordinarie stämma
Så har årets ordinarie stämma gått av stapeln.
Trettioen av nittio fastigheter var representerade. Det finns plats för fler!
Stämman beslutade i enlighet med de förslag
som presenterades i utskicket.
Protokollet från stämma har lagts ut på föreningens hemsida www.standskallet.se
Vill du ha protokollet på papper så maila PG så
får du en utskriven version i brevlådan.

Samfällighetens styrelse 2019
Tre ledamöter, Magnus Westerberg (25), Britta
Fremling (51) och Patrik Nilsson (66) hade
meddelat att de inte stod till förfogande för omval inför nästa mandatperiod. De avtackades av
ordföranden.
Den nya styrelsen har följande sammansättning.
Ordinarie ledamöter
Per Göran Nilsson (54) ordförande omval
Bengt Holmqvist
(41) omval
Cassandra Candin (85) omval
Anna-Lena Serrano (57) nyval
Dag Ahrén
(8), nyval
Suppleanter
Liselott Nilsson
Mikael Bengtsson
Per Andersson

(34) omval
(62) nyval
(11) nyval

https://docs.google.com/forms/d/1OcEIODFtgl7pX-1wnyR4MIOaWu05tlnhdqUEErDdAt4

Tider för rensning
Första rensningen ska ske under vecka 17.
Container kommer finnas på plats under tiden 23 till 28 april.
Tider för rensning och container
23 – 28 april
20 – 26 maj
10 – 16 juni
19 – 25 augusti
23 – 29 september
11 – 17 november

Ny hemsida
Samfälligheten har tecknat medlemskap i Villaägarna. I medlemskapet hos Villaägarna ingår förutom försäkring mm utrymme för en
hemsida för föreningen. Ny information kommer att läggas på den nya hemsidan och äldre
relevant information kommer sorteras och föras över inom den närmaste tiden. Det innebär
att information kommer finnas på båda adresserna under en övergångsperiod.
Den gamla adressen är
www.standskallet.se
och den nya adressen är
https://www.villaagarna.se/standskallet

Glad Påsk!
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