Kvartalsbrev december - Skokloster 2019.12.28
Hej alla på Fackelvägen!
Först och främst vill vi tacka Trivselgruppen som genomfört en
trevlig tillställning på allmänningen under första advent, med
tändning av gran och glöggmingel. Vi hoppas på fler liknande
evenemang!
Årsstämman 2019
Vi vill även tacka alla som deltog på årsstämman. Styrelseledamöter som valdes in till styrelsen 2019/2020 var Csilla Scheele
(ordförande), Jessica Pato Ramirez (kassör) och Isabella Makris
Zlatkos. Suppleanter blev Maria Högmark och Lena Skånberg.
Isabella har dock frånsagt sig uppdraget, varpå Maria har flyttats
upp till ordinarie medlem (och är försäkrings- och utlåningsansvarig). Roger Hübinette (sekreterare) och Stefan Johansson
(reparation) har ett år kvar. Protokoll från mötet har lämnats i er
brevlåda och finns även på hemsidan för nedladdning.
Glöggmingel på Fackelvägen 2019
Luftvärmepumpar
Medlemmar önskade under årsstämman en extrastämma för att besluta hur vi gör med
luftvärmepumparna. Om föreningen ska stå för byte eller service av dessa, kommer vi tyvärr att
behöva höja hyran, då vi inte kan finansiera denna utgift på annat vis. Det finns nämligen några
investeringar planerade som går före värmepumparna detta år, dvs byte av defekta elskåp, byte
av trasiga fönster samt åtgärdande av de dräneringsproblem som uppkommit vid flertalet
fastigheter. Vi återkommer med mer information kring en eventuell extrastämma, eller om vi
avvaktar med frågan till nästa årsstämma.
Farthinder
Våra farthinder på gatan är nu intagna inför vinterns snöröjning och vi har skickat ett
meddelande till de boende på Gropenvägen, med en vädjan om att hålla ned hastigheterna. Vi
undersöker även frågan vidare huruvida det går att sänka hastigheten på våra gator från 30,
men vill även påminna er som bor på Fackelvägen att tänka på farten.
Rör i tvättstugan
I tidigare utskick har vi nämnt att flertalet rör i tvättstugan fått nedslag av Peter Spolare när de
var här och dessa rör behöver bytas innan april. De är inköpta och kommer att delas ut till
fastigheterna med en instruktion. Hör av er om ni behöver hjälp med bytet.
Slutligen hoppas vi att alla har haft ett skönt julfirande och önskar
er en God Fortsättning och ett Gott Nytt År!
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