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”Husvagnsparkeringen”
Hej allesammans, under sommaren har det uppkommit oklarheter gällande regler för den så
kallade husvagnsparkeringen. Styrelsen vill därför meddela att parkeringen gäller av- och
pålastning för husvagnar, husbilar samt släpvagnar i 24 timmar.

Föreningen köper in farthinder
Det har uppmärksammats av boende på området att bilar kör olämpligt fort inne på
gårdarna. Styrelsen har därför beslutat att köpa in totalt 4 st farthinder till att börja med,
dessa kommer att läggas ut på gårdarna för att försöka minska hastigheten och öka
säkerheten för framförallt barnen. Vi vill uppmana alla om att hålla nere hastigheten inne på
området, då vi inte vill vara med om någon olycka!

Byte av sand i sandlådorna
Sanden i sandlådorna kommer av hygieniska skäl att bytas ut våren 2016. Styrelsen vill även
uppmana alla boende på området att hjälpas åt att dra presenningarna över sandlådorna då
de inte används av barnen. När sandlådorna inte täcks över förorenas de av lösspringande
djur.

Mattpiskställningar, ingen lekplats
Under våren beslutade styrelsen att sätta fallskyddsplattor under mattpiskställningarna då
de flitigt används av lekande barn. Styrelsen vill dock påminna alla om att dessa är till för att
piska mattor, inte för lekande barn. Vi vill därför uppmana alla boende om att påminna
barnen om detta då vi inte vill att barnen ska skada sig.

Extra föreningsstämma
Styrelsen vill informera om att det kommer att hållas en extra föreningsstämma
måndag den 21/9-2015 angående stadgeändringen som krävs på grund av de nya
redovisningsreglerna. En kallelse samt mer utförlig information kommer att skickas ut
senast den 14/9-2015.

Vänd


Skötsel av föreningens träd
För att bevara vårt fina område har styrelsen, efter konsultation med Lövgrens park och
mark enhälligt beslutat att kapa ned två stycken träd en rönn och ett häggträd, inringade
med rött på bilden nedan. Rönnen på gård 1 kommer att ersättas med en ”stolprönn”,
denna växer sig inte lika stor som en vanlig rönn. Styrelsen fattade detta beslut med grund i
att rönnen vuxit sig för stor och sitter för nära huskropparna, vilket medför att bland annat
fasaden tar skada (alg och mögelangrepp). Eftersom fasaderna är nymålade finner styrelsen
ingen anledning att låta trädet förstöra våra vackra hus. Även husgrunden riskerar att ta
skada av rotsystemet vilket kan medföra stora problem samt stora kostnader att åtgärda.
Sedan kommer de träd som är inringade med en gul cirkel att trimmas av våra
trädgårdsmästare då även dessa träd vuxit sig för stora. Vid frågor, vänligen mejla
styrelsen@dritteln.ac.se eller lämna ett brev i föreningens brevlåda på föreningslokalen.

Hoppas allesammans haft en bra sommar!
//Styrelsen

