170128

Informationsbrev

från Styrelsen för Strandskogens vägförening.
Styrelsen har idag (28 januari 2017) haft styrelsemöte hos Ingegerd
Apelryd och behöver informera om följande:
•

Hemsidan
Adressen är http://www.strandskogensvag.se/. Skriv in hela adressen i sökfältet.
Sökning via sökmotor fungerar inte. Detta informationsbrev kommer att finnas
på startsidan ”Kalendarium” liksom tider för medlemsmöten och städdagar.
Studera hemsidan och kom gärna in med synpunkter.

•

Nya Stadgar
Vi vill påminna att förslag på nya stadgar finns under rubriken ”Om
föreningen/Stadgar”. Första beslut om stadgarna tas vid extra medlemsmötet
den 6 maj 2017.

•

Gatubelysning
Arbetet med VA-anläggningen är nu igång vid norra uppfarten. Vi hade hoppats
att kunna lägga ner rör för elkabel för framtida gatubelysning. Offerten från PEAB
landade på cirka 180 000 kr. Styrelsen ansåg inte att man fått mandat från
medlemmarna att ta på sig en så stor kostnad varför projektet stoppades.
Styrelsen skall ta fram ett alternativt förslag och presentera det vid det extra
medlemsmötet i maj. Gatubelysning med LED-armatur och solceller med
integrerat batteri kan vara ett alternativ.

•

Grönområden
Vi kommer att utföra visst arbete när det gäller våra grönområden i samband
med städdagen den 6 maj bl.a. röja så att gångstigarna hålls öppna.

•

Kassör och sekreterare
Vid årsskiftet avgick Kjell Olsson och Sigbrit Lindberg från styrelsen. Båda efter
många års förtjänstfullt arbete som kassör respektive sekreterare. Ett stort tack
till båda för gedigna insatser i föreningens arbete.
Vi har ännu inte kunnat få någon permanent kassör. Styrelsen har därför beslutat
att ålägga ordföranden att interimistiskt fungera som kassör för föreningen tills
ny kassör är utsedd i samband med det extra medlemsmötet den 6 maj.
Om någon vill ta på sig kassörskapet så kontakta styrelsen
(emelie.hultberg@gmail.com).
Kan vi inte utse någon kassör vid extra mötet kommer tjänsten att köpas in
och då måste medlemsavgifterna höjas motsvarande kostnaden.
Hälsningar från
Styrelsen

