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Motioner till årsmötet

Färgrester och penslar i sopkärl

Motioner ska vara inne till styrelsen senast den 1
februari 2014.

Tyvärr måste vi återigen komma med en pekpinne.
Förutom att det inte är kul att läsa om det så är det
inte heller särskilt kul att skriva om det. Någon
samvetslös person har hivat ner vit målarfärg i ett
av sopkärlen och där fanns också en pensel med
färgrester på. Det kan inte vara fråga om okunskap.
Istället är det bekvämlighetens mörka ansikte som
manifesterar sig på detta sätt. Snälla, även om du
som gör så struntar i miljön så kan vi meddela att
Sita kanske vägrar hämta soporna pga att det inte
längre räknas som hushållssopor. Och det blir en
ökad kostnad för föreningen.

Bort med privata vattenanslutningar
Styrelsen har beslutat att som steg två i vatten- och
avloppsfrågan se till så att alla privata vattendragningar pluggas igen/tas bort. På så sätt återgår
vi till ursprungslösningen som vi vet är hållbar för
hela området (=brunnens kapacitet klarar
förbrukning med bibehållen kvalitet). Inga privata
lösningar får förekomma. Styrelsen måste prioritera
det allmännas bästa före enskilda medlemmars
bekvämlighet. Styrelsen kommer därför under
våren 2014 att se till så att alla privata anslutningar
till det allmänna vattenledningsnätet tas bort. De
utgör alla en potentiell risk för läckage. Dessutom
är det ju så att tillåter vi att några har denna
bekvämlighet så har alla rätt att få samma
möjlighet. Det är inte hållbart med dagens lösning.
Anvisningarna från Roslagens Miljö- och
hälsoskydd går i samma anda, de är till för att vårt
område ska fungera på ett hållbart sätt.
Den medlem som haft nytta av den privata
anslutningen ska betala för den arbetstid och det
material som det innebär att återställa. Medlemmen
ska sedan på styrelsens anmodan gräva fram
platsen där anslutningen har gjorts, så att behörig
rörmokare kan plugga igen den. Det mest sannolika är att den privata anslutningen gjorts vid eller i
närheten av föreningens vattenpost. Styrelsen
kommer att kontakta de medlemmar det berör (17
anslutningar på södra området och 7 anslutningar
på norra området).

Sophanteringen på Ullna vintertid
Alla kanske inte känner till att sophämtningen bara
sker en gång per månad under tiden november –
april. Se därför till att inte slänga saker i kärlen som
fyller upp dem och som inte är hushållssopor.
Exempelvis kartonger som inte vikts ihop, säckar
från planteringsjord etc. Stort tack för hjälpen!

Uppställning av bilar på Ullna under
vintern
Om du behöver långtidsparkera din bil på Ullna ber
vi dig kontakta någon i styrelsen. Styrelsen
bestämmer då vart fordonet kan parkeras. I annat
fall finns risk för att fordonet blir inplogat eller
hindrar plogbilen att ploga på ett effektivt sätt. Så
här plogas det på Ullna:
Norra: Röjning ner till vägbom och vidare till
servicehus, parkeringsplatser närmast servicehuset
och därpå följande parkeringsplats. Röjning av
bilväg fram till vändplan utanför tomt 58.
Södra: Röjning från vägbom till servicehus och
vidare ner till röda huset nr 60, parkeringsplats nr 2
vid första parkeringsområdet närmast vägbom.
Röjning av parkeringsplatserna i närmast
anslutning till servicehuset (ej i ytterkanterna).

Bilagor
• Inbetalningskort för årsavgiften för 2014. Den ska
betalas senast sista januari.

Styrelsen önskar alla en
God Jul och Gott Nytt år!
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