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Föreningsstämman 2015
Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den
28 april kl 19.00 i fritidslokalen.

Aktuella investeringar
Två större investeringar är aktuella, men inga
beslut har ännu fattats.
Nuvarande passersystem behöver bytas ut mot
ett nytt eftersom underhållsbehovet ökar och
nya reservdelar inte längre kan köpas. Åtgärden
behöver samordnas med samfälligheten och
beräknas kosta föreningen ca 400 000 kr.

På dagordningen finns bl a uppföljning av
beslutet om nya stadgar som togs på extra
stämman i november ifjol och en motion om att
återinföra sopnedkasten. Motionen och
styrelsens svar på den kommer att redovisas i
kallelsen till stämman.

Byte av belysningsanläggningen i garaget till
LEDbelysning kommer att tas upp till beslut i
samfälligheten. Kostnaden 250 000300 000 kr
beräknas återbetalas på 56 år p g a en
energibesparing på ca 80% och över 50 000 kr/
år.

Avvecklingen av sopsugen
Beslutet att ersätta sopsugen med
restavfallskärl i miljörummet och samtidigt
utöka med två kärl för kartong, wellpapp och
plast beräknas leda till minskade årliga
driftkostnader på närmare 120 000 kr för
samfälligheten. Också dryga kostnader för
underhåll sparas in. Styrelsen återkommer med
en utförligare redovisning på årsstämman.

Busshållplatsen
Styrelsen skickade en ny klagoskrift till
kommunstyrelsen om busshållplatsen i höstas
och har nu påmint eftersom vi inte fick något
svar. Vi kommer även att följa upp frågor om
resultatet av genomförda luftmätningar på Carl
Gustafs väg och möjligheter till bullerdämpande
åtgärder.

Mer information från föreningen hittar du på
Lekattens hemsida www.lekatten.se

Våren är på gång!

Nya arbetstider
Föreningens och samfällighetens
fastighetsskötare Jeanette tar fortsatt hjälp av
Maja med gårdsskötseln. Jeanette arbetar
förmiddagar må, on och fr från kl 7. Maja måto
från kl 9.30 till kl 13.30 (on till 12.30).

Barnvagnsrummen
Handtag har monterats i barnvagnsrummen där
man kan låsa fast sin barnvagn om man så
önskar.

