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Tack röda byn! 

Vi på Sundveda Äng tar tacksamt emot den goda idéen att informera medlemmarna 

om vad som händer inom föreningen. Därför är det styrelsens förhoppning att vi 

även i vår förening ska kunna komma ut med informa-tionsblad några gånger under 

året. Detta är första försöket. Styrelsen är tacksam för tips och ideér om vad vi ska 

ta upp. 

Kom gärna med egna inlägg till styrelsen, så ska vi ta in dem i bladet. Det går bra 

att lämna dem till Anki i 67:an eller Gunnar i 61:an. 

Vi har i samråd med Röda byn kommit överens om att vi informerar varandra om 

vad som händer på våra områden. 

Tacksam för namnförslag på detta blad! 

Medlemsmöte 

Ett informationsmöte hölls den 16 mars med Grannsamverkan som huvudtema. 

Från Närpolisen medverkade Leif Reing, som berättade om hur man skyddar sig 

mot inbrott och skadegörelse. En mängd praktiska tips om hur man ska agera om 

man ser något avvikande och konstigt på området gav Leif också. 

Förhoppningsvis kommer vi nu igång med grannsamverkan som det var tänkt. Lista 

över kontaktombud kommer att delas ut senare i brevlådorna. 

I övrigt informerades om läget i vår "process" mot JM vad gäller fasadmålning, 

ideér om vad som kan göras med vår gemensamma sopstation och detta 

informationsblad. 

Två frågor hade kommit in som behandlade katt- och hundbajsproblemen inom 

området. 

Pressläggningsdatum: 1999-03-25. 

På gång 



Styrelsen, med Carina i 23:an som idéspruta, har kommit igång med 

sammanställning av en liten handledning om "hur man bor" i vår förening; vad ska 

man tänka på när man flyttar in och flyttar ut, ordningsregler och lite annat som kan 

vara bra att veta. 

Vi hoppas att den ska vara till hjälp och vägledning för nya och "gamla" 

medlemmar. 

Gertrud i 55:an har tagit kontakt med banken för att se över om vi kan få bättre 

villkor på våra lån och vi ser också över våra avskrivningar inför årsredovisningen. 

I samband med att mätartvånget slopas i slutet av detta år ska vi se över om vi kan 

förhandla oss till bättre eltaxa. 

Misströsta icke! 

Våren är på gång och vi har just passerat vårdagjämningen och efter den kommer 

foglarne, blommorne och Vårstädningen. 

Vi återkommer med mer information om hur vi kan göra detta till en trevlig 

samvaro. 

GLAD VÅR(VINTER) önskar Styrelsen! 

 


