Nyhetsbrev januari 2021
God fortsättning på det nya året! Vilken start vi har fått, massor med snö och några
minusgrader som gör att det fina vita är kvar och lyser upp tillvaron när solen är
saknad.
Gällande snöröjningen är det många som har hört av sig med synpunkter och därför
vill vi klargöra hur snöröjningen fungerar i Skärgårdsstad just nu:
- Vi har ett avtal med Peab som sköter snöröjning och halkbekämpning på
Skärgårdsstadsvägen.
- Vår duktiga Tomas ansvarar för snöröjningen och halkbekämpningen på våra
mindre vägar; det vill säga alla gator i både östra och västra Skärgårdsstad.
Tomas har en rutt som han kör och som innefattar alla vägar och trottoarer. Det finns
tyvärr inte möjlighet att vara på alla ställen samtidigt och hans primära prioritet är de
större vägarna där många bilar kör och sedan de mindre.
För att undvika skador är det viktigt att brevlådor, kantsten, brunnar etc. är utmärkta
med snökäppar om risk finns för att dessa täcks av snö. Placera soptunnorna på er
infart samt undvik parkerade bilar i vägrenen! Buskar och planteringar som är
placerade på samfällighetens mark närmare än 3 meter från vägkant riskerar att
hamna under plogvallen. Detta tar samfälligheten inget ansvar för, då snön måste
kunna läggas på båda sidor om vägen om inget annat alternativ finns. Snövallar
uppkommer ibland också på enskilda fastighetsägares uppfarter, vilket
fastighetsägararen själv ansvarar för att skotta bort.
Vid synpunkter och klagomål gällande snöröjningen hänvisar vi till
styrelsen@skargardsstad.se så hanteras vidare åtgärd mot underentreprenörer av oss.
Detta då det blir både enklare och billigare.
Vidare tackar vi för de motioner som inkommit. Vi uppskattar alla som engagerar sig
för att Skärgårdsstad ska bli så trivsamt som möjligt. Nu börjar budgetarbetet att bli
färdigt och i kallelsen till årsstämman finns redovisat de prioriteringar som kommer
att göras under 2021. Med anledning av de gällande restriktionerna, planeras nu
möjligheten till att ha en digital årsstämma. Mer information om detta kommer i
samband med kallelsen.
Ta hand om er och varandra, med förhoppning om ett friskare 2021.
Styrelsen

