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Styrelsen informerar
Nu börjar hösten göra entré och snart kommer alla härliga höstfärger
på löven och luften blir så där härligt krispig och frisk.
Årsstämman
Då läget fortfarande är väldigt osäkert när det gäller Covid-19 har styrelsen beslutat att ha en
annorlunda årsstämma i år, där vi inte kommer ha möjlighet att träffas i en lokal utan
stämman kommer ske i pappersform. Styrelsen vill ta det självklara ansvaret i detta och följer
folkhälsomyndighetens anvisningar och rekommendationer.
Detaljer om hur detta exakt kommer att gå till kommer i Spikverksbladet i början av oktober.
Detta nummer kommer att tryckas upp på papper och delas ut till alla radhus. Därefter kan
den som så vill komma in med nya nomineringar och andra förslag än styrelsens under veckan
som följer. Två veckor efter kallelsen med årsmöteshandlingarna kommer det komma hem en
röstblankett till varje hus så alla har samma möjlighet som tidigare att lägga sin röst på de
olika förslag som finns. De som har valt att få Spikverksbladet till sin mail, får även en
blankett till mailen. Som vanligt gäller en röst per radhus.
Styrelsen är medveten om att detta inte är helt enligt stadgarna, men vi måste hitta ett sätt att
även personer i riskgrupper kan vara delaktiga. Revisorerna har informerats och godkänner
tillvägagångssättet. Vi hoppas på allas förståelse och tar tacksamt emot synpunkter.
Sociala kanaler
Vi vill påminna er om våra sociala kanaler som samfälligheten har. Där kommer det ut viktig
information och ni kan även göra inlägg om ni till exempel har en fråga eller något annat ni
vill delge andra boenden eller styrelsen. Vi finns på Facebook, Spikverkets
samfällighetsförening och på vår hemsida www.spikverket.se
Där ser ni städscheman, styrelsens kontaktuppgifter, viktig information, hur du sorterar dina
sopor och mycket mer.
Elen i garagen
Styrelsen har vid flera tillfällen gått ut med information att man inte
får ha motorvärmare eller maskiner inkopplade på elen i garagen.
Garagen har inte tillräckligt med elförsörjning för att klara av det och
risken är stor att det uppstår en brand. Skulle en brand ske så kommer
förloppet förmodligen vara väldigt snabbt vilket antagligen kommer betyda att hela
garagelängan brinner ner.
Oavsett om maskiner används för hobbyverksamhet eller för företagande är detta inte tillåtet
och styrelsen vädjar nu till alla att hörsamma detta, så vi slipper vara med om en otäck olycka.
Ett svetsningsarbete som slutar i en brand, kan komma att klassas som allmänfarlig
vårdslöshet och den som orsakar branden blir då vållande och ansvarig.

Bevakning på området
Efter många tråkiga incidenter med bland annat bilbränder beslutade styrelsen att förstärka
bevakningen på området med kameror. Det kommer även sättas upp skyltar som talar om att
området är kamerabevakat. Med detta hoppas vi att få bort dessa otyg och skadegörelser från
vårt område.
Spikverksbladet
Spikverksbladet kommer med lite nyttig information en gång per månad och sätts upp på
anslagstavlan i servicehuset för alla att läsa. Spikverksbladet kommer fortsätta att komma ut
en gång i månaden istället för per kvartal som förr om åren. Det enda Spikverksblad som
kommer delas ut i brevlådorna hos samtliga boenden är det i oktober med kallelse och
handlingar inför årsstämman.
Med detta sagt vill jag så klart att alla ska ha möjligheten att ta del av Spikverksbladet. Därför
frågar jag nu vilka som önskar få varje Spikverksblad utdelat i sin brevlåda varje månad?
Meddela mig namn och adress på er som vill ha bladet i brevlådan.
Gör det via mail helena.lindback@spikverket.se
eller lämna en lapp med era uppgifter på i min brevlåda på Spikverksgatan 244.

Höststädning och årsstämma i oktober
Påminner om att det snart är dags för höststädning på området.
Datumen för det är 10 - 11 samt 17 - 18 oktober och lappar kommer skickas
ut i våra brevlådor från blockledarna.
Styrelsen behöver förstärkning
Som valberedningen redan gått ut med slutar vår kassör efter många år i styrelsen. Därför
behöver nu styrelsen en ny medlem och gärna någon med ett ekonomiskt intresse. Är Du
intresserad eller känner du någon som är intresserad tveka då inte en sekund utan ta kontakt
med vår valberedning Ida eller Razan, valberedning@spikverket.se
Sopsorteringen
Det är glädjande att informera om att sopsorteringen har varit ganska bra nu under en tid. Nu
fortsätter vi alla att hjälpas åt att hålla ordning på våra sopor och sortera dessa på rätt sätt. Är
man osäker på hur man ska sortera så finns det att läsa på bland annat VAFAB:s hemsida och
på vår egen hemsida www.spikverket.se under sophantering.
Samfällighetsavgiften
Samfällighetsavgiften har aviserats ut i början av september och ska
vara betald senast den 30 september. Det är viktigt att avgiften betalas
i tid för att slippa onödiga påminnelseavgifter. Ange alltid avinummer
vid betalning.
Må väl och var rädda om varandra!
Styrelsen för Spikverket Samfällighetsförening

