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Styrelsen informerar
Efter några mörka och tunga månader fick vi äntlig en härlig vit snö som
lyste upp lite! Barnen åkte pulka och skridskor och även många av oss
vuxna var med och lekte. Nu är snön borta igen men solens strålar börjar
värma och en förnimmelse av härlig vår bubblar upp i kroppen.

Efter stämman
Under stämman kom det in några synpunkter till styrelsen och vi vill härmed informera om att vi har
svarat samtliga berörda.

Om det kommer mer snö
Om det skulle komma mer snö och ni ser/hör plogbilen skulle vi i
styrelsen vilja be er att köra undan bilen in i garaget om möjligt för att
underlätta plogningen. Påminner även om att sopa av bilen innan ni kör
in den i garaget för att undvika att vatten blir liggande kvar på golvet i
garagen och även riskerar att sugas upp i gipsväggarna vilket förstör gipset.

Inkomstdeklaration för 2020
Ränteintäkter
Det finns inga ränteintäkter att ta upp i inkomstdeklarationen, då de understiger 600 kr per
delägarfastighet (SKV 293).
Ränteutgifter
Ränteutgifterna som kan tas upp i inkomstdeklarationen är 35 kr per delägarfastighet. Vid två
delägare av fastigheten innebär det 17 kr per person

Kasta inte möbler vid sophusen
Det är absolut inte tillåtet att kasta stolar, soffor, bord eller liknande utanför våra sophus. Det finns
ingen som tar hand om det utan det blir vi i styrelsen som får ta bort det och köra till återbruket vilket
är helt oacceptabelt!
På VAFAB:s hemsida finns information om vad som ska slängas där och på luckorna vid våra
sopbodar finns skyltar som tydligt visar vad som får kastas och inte i våra bodar. Möbler får absolut
inte slängas där!

Blockledarträff
Samtliga blockledare kommer att bli inbjudna till en blockledarträff i vanlig ordning. Mötet kommer
ske digitalt och mer information om datum och hur det kommer gå till kommer skickas ut i inbjudan
till blockledarna via brev. Styrelsen vill även tacka de förra blockledarna för ett bra samarbete.

Vårstädning – schema för samtliga block
Enligt stämmobeslut, ska varje radhusägare delta i samfällighetens vår- och
höststädningar. Blockledarna i respektive block har till uppgift att dela ut
arbetsuppgifter som passar var och ens förmåga och förutsättningar vid städtillfället.
Överblockledarna kommer under städdagarna att gå runt med deltagarförteckning
för kvittering när allt arbete är utfört.
Den som ej kan delta vid nedanstående datum och tidpunkt ska kontakta sin
blockledare så snart som möjligt, för att tilldelas arbetsuppgifter, som om möjligt bör
utföras före blockets utsatta städdag.
Block

Antal
hushåll

6

Dag

Datum

Klockan

16

Lördag

2021-03-20

09.00—13.00

4

16

Lördag

2021-03-20

09.00—13.00

5

40

Lördag

2021-03-20

13.00—17.00

Container

Bandverksgatan
p-plats 2
(från Järnbruksgatan)

2

48

Söndag

2021-03-21

09.00—13.00

1

16

Söndag

2021-03-21

13.00—17.00

3

17

Söndag

2021-03-21

13.00—17.00

7

16

Lördag

2021-03-27

09.00—13.00

10

8

Lördag

2021-03-27

09.00—13.00

12

30

Lördag

2021-03-27

13.00—17.00

9

34

Söndag

2021-03-28

09.00—13.00

8

16

Söndag

2021-03-28

13.00—17.00

11

9

Söndag

2021-03-28

13.00—17.00

Spikverksgatan
p-plats 3
(från Järnbruksgatan)

Containrarna är endast till för trädgårdsavfall under städdagarna.
Renhållningsverkets regler säger INGA SÄCKAR överhuvudtaget i containrarna!
Finns det plats över på söndagskvällen, går det bra att kasta i avfall från den egna
trädgården.

