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Vår "process" mot borätt
Efter drygt två år med många möten och turer har föreningen nu kommit så långt
att vår motpart erbjudit oss ekonomisk kompen-sation för de dåliga
målningsarbetena på fasader och listverk inom området, där färg kritar ur och
bleknar. Vi ser detta mycket positivt och hoppas att till nästa sommar ska arbetena
vara klara.
Styrelsen har tillsammans med vår advokat och målningsexpert kommit fram till
hur vi ska gå vidare med ärendet. På grund av att vi nu går mot höst och vinter,
kommer inga åtgärder att göras förrän till våren år 2000. Våra kostnader för denna
"process" kommer att betalas av vår försäkring.
Anbudsförfrågan kommer att utarbetas under hösten.
En slutbesiktning gjordes den 6 september för att stämma av restpunkter från
tidigare besiktningar. Vi hoppas att det som sedan återstår att åtgärda kan lösas
genom den ekonomiska kompensation vi fått.

Bilparkering och trafiksäkerhet inom området
Vi uppmanar återigen att be era gäster att ställa bilen på parkeringen nere vid
infarten till området (se uppslag 13 i pärmen "Din bostad"). Våra gator är mycket
smala; de ska också klara trafiksäkerheten och utrycknings-fordon – om något
skulle hända… Dessutom är det ju också trevligt för oss alla med ett så bilfritt
område som möjligt – inte minst för barnens skull.
För egen bil hänvisar vi till uppslag 3 i "Din bostad" "Parkering sker invid
varje hus".
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På gång
Inom kort kommer alla att få en "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.
Styrelsen undersöker för närvarande tillsam-mans med övriga föreningar inom
området möjligheter och kostnader för att bygga ut vårt TV-nät till Telias bredband.
Vi återkommer med information.
Styrelsen har yttrat sig om detaljplanen för den femte och sista etappen inom
Sundvedatorp. Enligt tidplanen kommer arbetena att påbörjas under december
1999.

Elförsörjning
Sigtuna Kommun har under sommaren flyttat vår transformatorstation till ny plats.
Samtidigt har också kraftmatningen förstärkts till hela området med ytterligare en
anslutning, så vi hoppas att detta ska minska elavbrotten.

Väkommna!
Till dem som flyttade in senast och de som är på gång, vill vi önska välkomna till
vår förening och hoppas att ni ska trivas, nämligen:




Siv och Abdelkader Hacham i nummer 13.
Maud och Leif Lengerberg i nummer 7.
Malin Scott och Christian Sandström som flyttar in i nummer 21 den 1
november.

SKÖN HÖST ÖNSKAR STYRELSEN!

