Styrelsen informerar – Juni 2019
Här kommer information om vad vi i Styrelsen ägnat oss åt sedan årsstämman i februari
2019. Vi har haft totalt fem styrelsemöten hittills och i det här informationsbladet tar vi upp
några av de delar som vi jobbat med under kvartal 1 och 2.
Styrelsen består av:
-

Erik Fischbach G3, ordförande
Anna Jonsson G1, vice ordförande
Erika Uddén G4, kassör
Bert Myde G2, sekreterare
Eva Rasilainen G1, ledamot
Miriam Kallas G3, suppleant
Daniel Agebratt G3, suppleant

Gårdsstädning
Enligt tidigare beslut var datumet för gårdsstädningen satt till den 13 april (vecka 15).
Städningen blev av som planerat, men på grund av det kalla vädret så kunde en del saker
inte göras. Styrelsen kommer därför att föreslå att kommande gårdsstädningar på våren
kommer att äga rum följande datum:
-

9 maj 2020
8 maj 2021

Höstens städning kommer att ske som planerat den 19 oktober.
Garage
Arbetet kring upprustning av våra garage har initierats och vi har nu haft byggfirmor på
besök för att bedöma skicket på garagen inför en renovering/nybyggnation. Med offerterna
som underlag kommer vi presentera vilka förslag vi har på att hantera denna upprustning
och därefter ge varje hushåll/medlem möjlighet att rösta kring dessa. En garageport på
norra parkeringen har även bytts ut då den var trasig och inte längre gick att stänga.
Lekplatsbesiktning
Vi har haft lekplats.se här för besiktning av våra lekplatser. Som en följd av det var vi
tvungna att ta bort hela gungställningen på gård 2 med omedelbar verkan. Hela
besiktningsprotokollet finns att läsa på vår hemsida www.hollywoodvagen.se. Om du inte
har tillgång till hemsidan kan du kontakta oss för ett urskrivet protokoll. Vi återkommer
med en plan för hur vi ska gå vidare med lekplatserna i området.

Belysning i området
Vid årmötet beslutades att lyktorna på G3 och G4 skulle bytas till samma typ som på övriga
gårdar. En lampa på östra parkeringen skulle även bytas till modern typ. Detta arbete är nu
utfört. Vidare är även styrningen av belysningen i södra delen av området utbytt mot ett så
kallat astrour som löpande justerar tändning och släckning efter solens upp- och nedgång.
Sophantering
Styrelsen har haft kommunens handläggare på platsbesök i området och diskuterat frågan
om nedgrävda behållare. Tömningsbilen har en längd på 12 meter och en bredd på 2,6
meter, dvs ungefär som en normalstor SL-buss. Det gör det svårt att på ett säkert sätt
tömma den tänkta stationen vid norra parkeringen. Styrelsen kommer därför återkomma
till kommunen i frågan om hur sophanteringen kan lösas i området, mer information till alla
boende går ut när något vidare sker i ärendet.
Trädfällning
Björkarna mellan G2/G3 som skulle fällas enligt motionen till årsmötet har tagits ner. I
samband med detta togs även döda träd och träd som riskerade att falla vid nästa kraftiga
oväder ner bakom södra garaget. När vi ändå hade arboristen på plats i området så fälldes
även en björk på norra parkeringen som stod i vägen för de som tömmer komposten.
Parkering på gårdarna
Räddningstjänsten har påmint om att de måste kunna komma åt fönstren runt
byggnaderna vid en eventuell utrymning. Detta gäller alla ytor som är användbara för dem
där de kan komma åt fönstren runt byggnaderna med stegar, dvs både asfalts- och
gräsytor. Vi vill därför påminna om att parkering endast får ske på parkeringsplatserna.
Grannsamverkan
Såhär i semestertider är det viktigt att vi hjälps åt att få våra bostäder att se bebodda ut
även om ingen är hemma. Nedan följer några bra och konkreta råd:
-

meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest
be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull
be grannarna klippa gräsmattan om du är bortrest länge

Slutligen
Hollywoods Samfällighetsförenings hemsida når du via www.hollywoodvagen.se, där
inloggningsordet för medlemmar för närvarande är (borttaget i webbversionen).
Ni är välkomna att höra av er ifall ni har frågor eller funderingar kring vårt arbete i
styrelsen, vårt nästa möte är den 18/6 och därefter den 26/8. Prata med någon av oss eller
maila frågor till ordforande@hollywoodvagen.se.

Vi vill önska alla en riktigt trevlig sommar!

