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Fullmakter  
Som vi tidigare har informerat om har Arbetsmiljöverket beslutat att ingen sophämtning får ske 
inom vårt område. Trafikkontoret har beslutat att vi i stället skall ha centrala sopstationer. Enligt 
nuvarande stadgar får inte föreningen hantera frågor rörande sophanteringen. För att genomföra en 
stadgeändringen, måste vi lämna fullmakter till någon som kan företräda medlemmarna. Efter idogt 
arbete från arbetsgruppen har vi nu fått in 155 st fullmakter, vilket räcker för att genomföra 
stadgeändringen. 
 
Sophantering 
Renhållningsförvaltningen har meddelat att man bibehåller nuvarande avgift för den enskilde 
fastighetsägaren, tills dess att vi har godkända sopstationer installerade. Då kommer avgiften för 
sophämtningen att reduceras med c:a 50 – 70 %. 
När de nya sopbehållarna är på plats kommer föreningen att få fakturan för all sophämtning i 
området. Den enskilda fastighetsägaren får då ingen egen räkning. 
Insamling av anbud från tillverkare/installatörer pågår och kommer att redovisas när utvärderingen 
av dessa är klar. Det finns dessvärre inte någon möjlighet att bli klar med detta innan årsmötet. På 
årsmötet blir det istället en kort information om läget.  
När alla anbud är klara kommer ni som medlemmar att kallas till ett extra möte.  
Bifogad karta på placeringen av sopbehållarna är framtagen av Hellstens. 
 
Städdag. 
Vi städar vårt område lördag 27 oktober. Containers(6st) är beställda från ny entreprenör (Apelns) 
som offererat lägre pris än tidigare samt lovat bästa möjliga service. 
 
Årsmöte  
Årsmötet är planerat till tisdagen 30 oktober, samma tid och plats som tidigare, Slättgårdsskolan 
kl.19.00. Kallelse och handlingar delas ut i mitten av oktober.  
Kontakta valberedningen om ni har förslag på nya ledamöter i styrelsen. Sammankallande är Lena 
Scherman  
tel 88 25 99. 
 
Medlemsavgiften! 
Det är snart dags att betala medlemsavgiften för andra halvåret 2007.  
Avgiften är 2 500 kr och ska betalas in senast den 30 september 2007 på föreningens 
PG-konto 55 22 45-3. 
 
Vi vill också påminna alla medlemmar att en förseningsavgift, i enlighet med tidigare beslut, kommer 
att debiteras vid utebliven betalning enligt följande: 
- 14 dagar efter förfallodagen med 50 kr  
- efter ytterligare 14 dagar med 50 kr till 
- därefter om betalning inte inkommit lämnas ärendet till kronofogden för indrivning av skulden.  
 
Inbetalningskort bifogas. 


