Steningebladet
– nyhetsbrev för oss på Rymdgatan

våren/2021
Samfällighetsavgiften på 1 500 kr ska vara samfälligheten tillhanda
senast den sista varje månad

Steninge Anläggningssamfällighets
styrelse består av:
Emanuel Pierong, ordförande (95)
Mattias Lind, ledamot (27)
Ky Lindlindholm, ledamot
Pär Saxby, sekreterare (23)
Håkan Persson, kassör (57)

Nuvarande kontaktpersoner är
Gård 1: Jasmin Suscic (9)
Gård 2: Celeste Lind (27)
Gård 3: Hans Lung (45)
Gård 4: Emanuel Pierong (95)
Pär Saxby (83)
Gård 5: Peter Nordström (107)
Patrick Eriksson (109)
Robert Isberg (64)
Aktuella styrelsefrågor:
- Årsmöte 2020/2021
- Sophantering
- städdag
Har ni frågor hör gärna av er till
någon i styrelsen eller skicka ett mail
till styrelsen@rymdgatan.com

Årsmöte 2020 och 2021
Årsstämma 2020 har ej kunnat genomföras pga covid-19
restriktioner och styrelsen och valberedningen undersöker
möjligheter till att genomföra ett sätt att utföra ett möte där
motionering och röstning kan genomföras.
Årsmöteshandlingar delas ut i brevlådorna.
Under årsmötet tas många viktiga beslut och det är därför
viktigt att alla hushåll finns representerade vid årsmötet. Om
du inte kan närvara vid årsmötet går det bra att lämna
fullmakt.
Kom ihåg att alla delägare av en fastighet måste skriva under
fullmakt för rösträtt på årsmötet, annars är inte rösten giltig.
Tänk på att varje hushåll bara kan representera en fullmakt
från ett annat hushåll. Man kan således inte ta med sig mer än
en grannes röst till årsmötet.
Städdag lördag 24 april
Vårens städdag är lördag 24 april, Kontaktpersonerna samlas
vid fotbollsplanen 08:45 och går igenom dagens agenda.
Allmänna ytorna på området är allas gemensamma ansvar att
ta hand om så det är viktigt att alla hjälps åt under städdagen.
Ju fler vi är som hjälps åt, desto mer arbete får vi gjort.
Kontaktpersonerna för varje gård kommer att informera
ytterligare om vad som behövs göras under städdagen.

Sophanteringen
Inom kort kommer nya lås installeras och nya nycklar
kommer att delas ut till hushållen. G1 och G2 får
nyckel till soprum 1, G3 till soprum 2 och G4 och G5 till soprum 5.Det har blivit
försenat pga. kylan vilket gjort det svårt för firman att montera.
Det är fortfarande viktigt att alla ser till så att rätt saker slängs i våra soprum, det vill
säga hushållsavfall i de gröna sopkärlen och matavfall i bruna pappåsar i de bruna sopkärlen.
Ställ inga soppåsar eller annat avfall vid sidan av eller ovanpå sopkärlen, alla sopor ska
slängas i sopkärlen. I de bruna kärlen får endast matavfall slängas och det är de bruna
matavfallspåsarna vi får från kommunen som ska användas. Observera att inga plastpåsar får
slängas i de bruna kärlen.

