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Sommarfesten

Sommarens gårdsfest kommer preliminärt
att äga rum lördagen den 21 augusti.
Program med definitivt besked kommer i
nästa nummer av Lekattenbladet.

ge medlemmarna möjlighet till ytterligare
information och att ställa frågor. Vi återkommer
om datum och program.

Fritidslokalen

Det har klagats på att reglerna för fritidslokalen
inte efterföljs vid ett flertal tillfällen under senare
tid. För att komma till rätta med situationen har
styrelsen beslutat att skärpa hyresvillkoren.

Enkäten om extra insatser

Enkäten om extra insatser som delades ut i
medlemmarnas brevlådor den 27 april, gav
efter påminnelse till dem som inte svarat,
följande resultat (15 svarade ej):
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26 svar - alternativ 1 (Jag är positiv
till förslaget men vill ha mer
information innan jag bestämmer mig)
13 svar - alternativ 2 (Jag är tveksam
till förslaget men vill ha mer
information innan jag bestämmer mig)
16 svar - alternativ 3 (Jag är negativ
till förslaget men kan tänka mig en
lösning där varje medlem individuellt
bestämmer om man vill betala en
extra insats)
5 svar - alternativ 4 (Jag är negativ till
förslaget och vill inte ha någon
ytterligare information)

Styrelsen konstaterar att en klar majoritet
(92 % av de svarande eller minst 73 % av
medlemmarna) är för att ytterligare
information lämnas i frågan. Styrelsen har
därför beslutat att bjuda in SBAB och
Svensk fastighetsförmedling till ett
informationsmöte i slutet av augusti för att

Depositionsavgiften har nu höjts till 1500 kr. För
att i fortsättningen få disponera fritidslokalen
måste hyrestagaren skriva under ett kontrakt (se
hemsidan) där man förbinder sig att följa gällande
ordningsregler. Har man brutit mot kontraktet
återbetalas inte 1000 kr av depositionsavgiften
och lämnar man inte tillbaka nyckel och låstagg
så förlorar man 500 kr. Kostnader för skador på
lokal och inventarier som uppstår liksom för
vaktbolag som tillkallats för att verksamheten i
lokalen är alltför störande blir man dessutom
ersättningsskyldig för.
Tänk på att lokalen inte är avsedd för vilda fester
med hög musik!

Bollspel på gården

Skyltar om att bollspel på gården är förbjudet har
satts upp efter beslut i samfälligheten. Detta har
lett till kraftiga reaktioner från en del
medlemmars sida (se nästa sida på bladet) som
tycker det är ett orimligt förbud för små barn bl a.

Lekattens hemsida

Välkommen att besöka Lekattens hemsida:
http://w1.409.telia.com/~u40934142/lekatten.htm
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Om bollspel på gården
"Just nu är jag så arg så att jag kokar. Kom precis
hem o såg den nya skylten på gården att inget
bollspel får förekomma. Eller rättare sagt så är det
förbjudet. Detta är fruktansvärt provocerande och
visar klart o tydligt att det inte kan finnas några
småbarnsföräldrar i styrelsen som har något att
säga till om. Betyder detta att våra barn ska
behöva gå ut på Carl Gustafs väg o spela boll?
Är detta för att skydda gräsmattan - vilken
gräsmatta frågar då jag?!? Hade ni anlagt en ny
hade jag kunnat förstå det bättre.
Är detta för att skydda grannarna (för det låter
mycket med barn)? Då har jag två förslag:
1. Ha en tidpunkt då det måste vara tyst på gården
2. Sätt en klausul att om man ska köpa lägenhet
på den här brf så ska man antingen vara 55+ eller
vara garanterat att man är infertil och ALDRIG
kommer att adoptera.
Grannsämja i all ära. Men barnen tillhör väl också
familjerna och måste väl få lov att finnas till o röra
sig."
Saxat ur svaret:
Jag förstår att du är upprörd, vi har i det längsta
stretat emot sådana här skyltar i BRF'en (och gör
det nog principiellt än).
Beslutet som sådant är INTE taget i styrelsen (men
väl diskuterat där ett antal gånger), utan i
samfälligheten (Brf Lekatten tillsammans med
Gyllenforsen, som äger "tredje längan",
äldreboendet och dagiset. Det är samfälligheten
som "äger/förvaltar" gården och garaget, och jag är
Brf'ens representant i samfälligheten.
Att skyltarna kommit upp nu är främst av 5 skäl:
1) Bollar uppsparkade på äldreboendets
balkonger, nedhämtade genom att bollspelarna
klättrade upp på stuprören till balkongerna och
hämtade ner bollen igen. Detta uppskattades inte
av de boende, och kunde lätt medföra fara för de
klättrande barnen.
2) Bollspel mot vägg på äldreboende sent på
kvällen (har hänt förut, men inte med svaret
"kärring" vid tillsägelse).
3) Ruta krossad av boll på dagiset (och en annan
gång av slangbella, men det var en
olyckshändelse).

4) Det är inte bara gräsmattan som det spelas på,
utan även i buskar och i rabatter. Bollspel mot de
nyinköpta krukorna har också blivit poppis.
5) Gräsmattan utanför dagiset kommer att
sås/gödslas om i juni.
Vad som behövs är inte i första hand en tidsgräns,
utan att bollspelet sker på gräsmattor och inte på
platser eller sätt som är förstörande. Det är i första
hand föräldrarnas (och andra vuxnas) uppgift att
se till att det sköts på rätt sätt. Barn ser inte alltid
att ett beteende kan ses som negativt (inte vuxna
heller alltid, som kan läsas om i tidningar m.m.).
MVH
Thomas
P.S. Inte helt nöjd själv, men beslutet står sig tills
bättre lösning finns. D.S.
"Tusen tack för snabbt och utförligt svar. Jag var
onekligen arg igår när jag skrev min mail, men när
jag nu ser din förklaring kan jag förstå det betydligt
bättre. Kanske borde det här vara något man tog
upp på mötet vi hade för en månads tid sedan för
att få en debatt om det hela. För jag vet också att
en del barn (och vuxna) har problem med att
kommunicera som man bör göra."
Fler synpunkter:
Måste faktiskt erkänna att jag också reagerade rätt
starkt på skyltarna och tyckte de var ganska
provocerande.
Det är beklagligt att sådant här händer, samtidigt
som det känns oerhört jobbigt som förälder när
ens barn inte längre kan leka på gården. Visst, de
kan gå till Johannesskolan, men är man 7-9 år,
kan en del av barnen där te sig väldigt stora. Och
där har vi absolut ingen översikt av vad som
händer. Det är ändå en viss trygghet i att ens barn
är på ’vår’ gård.
Tyvärr känns det lite som att det inte finns plats för
barn på vår gård. Självklart ska de inte vara ute
och skrika och gorma mitt i nätterna, men det är
faktiskt inte mycket de kan göra innan folk klagar,
eller säger att de inte får göra det o det.

Vad tycker du? Hur löser vi detta på bästa
sätt? Hör av dig till styrelsen!

