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Gott nytt år och god fortsättning!
MOTIONER
Motioner inför stämman 2021 ska enligt våra stadgar lämnas in senast 31 januari.
Lämnas i Fjällens samfällighets brevlåda Jordnötsgränd 14 (kvarterslokalen) eller via
mail.
Vi i styrelsen ser fram emot att våra medlemmar kommer med förslag på vad styrelsen
skall planera för under 2021.

SKÖTSEL AV LOKALEN
På förekommen anledning behöver vi påminna om att vid användning av lokalen
skall lokalen lämnas i gott skick.
• Den skall städas
• Bord skall torkas av och det skall inte lämnas tejp eller andra rester kvar
• Stolar som används skall sopas av tex inget chips mm skall finnas kvar
• Ingen disk
• Gardiner skall hänga tex i sina öglor
• Skador skall anmälas till ombud eller styrelse, tex hål i väggen
Det är fastighetsägaren som lånat gården som är ansvarig för att städning sker efter
användandet. Inga barn eller tonåringar får låna lokalen utan att fastighetsägaren tar
ansvar för lokalen.
Det finns städmaterial såsom dammsugare, skurtrasor, svampar, rengöringsmedel etc
på båda gårdarna. Vänligen meddela ombud ifall något saknas alternativt köp in och
ställ på plats allt tar inte slut på en gång.

HÄMTNING AV JULGRAN
Hämtning brukar ske veckan efter den 13 januari varje år. I år är det den 14 januari
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enligt kommunens hemsida. Samlingsplats är som tidigare vid el-stationerna i varje
ände på valnötsvägen.

FJÄLLENS STÄMMA
Vi beräknar ha den i mars enligt stadgarna men då digitalt istället, återkommer med
datum och kallelse.

COMHEMS AVTAL
Avtalet som är gjort med Comhem kan även läsas under ”mina sidor” på comhem
och gäller from 1 februari.
Det som vi valde var TV-Silver och Bredband 250/50 med telefoni, bifogar avtal
•

Gruppavtalsrabatt om man väljer ett högre TV paket 150 SEK

•

Gruppavtalsrabatt om man väljer ett högre Bredband 350 SEK

Fibergruppen har satt ihop ett frågeblad för att se över området och om ni har några
problem i nätet, bifogar detta.

FÖRTYDLIGANDE OM EL-BILAR I OMRÅDET
Det är inte tillåtet att ladda elbilar i våra garage eller utanför sin fastighet för
närvarande. Det har gjorts en utredning om möjligheten att tillgodose våra
medlemmars önskan om att kunna ladda sina elbilar men för tillfället kan
samfälligheten elnät inte tillgodose behovet.
Styrelsen har en stående punkt för att vi skall kunna erbjuda det i framtiden.

// FJÄLLENS SAMFÄLLIGHETS STYRELSE

