Hej alla Skärgårdsstadsbor

Sommaren har återigen bjudit på härlig värme och sol i vårt vackra Skärgårdsstad. Många har
passat på att besöka vårt fina havsbad, Solbergasjön och klipporna vid Marsättraholmen.
Även i år har vi anställt sommarjobbare under 8 veckor som har förskönat vårt område med
mycket gott resultat.
Städdag
Vi hoppas få se så många som möjligt av er vid höststädningen lördag 1 oktober. Syftet med
städdagen är att städa upp efter sommaren och förbereda samfälligheten inför vintern. Kallelse
kommer att delas ut.
Förvaltning och underhåll
Under sommaren har vi gjort beläggningsarbeten på våra gång- och cykelvägar. Vi kommer
under hösten att fortsätta med att gräva våra diken. Hösten är nu i antågande och det blir
väldigt mörkt på många ställen i vårt område. Upptäcker ni trasiga lampor kan ni själva
felanmäla detta på en länk via vår hemsida. Tillsammans har vi många ögon som kan iaktta
och hjälpa till med detta.
Parkeringsgruppen kommer att ha sitt första möte i september för att arbeta fram en ny policy
för parkering. Styrelsen kommer även att se över att samfällighetens mark inte används som
uppställningsplats eller utnyttjas på annat sätt av någon fastighetsägare för privat bruk enligt
beslut från årsstämman.
Vägfas.se
Inloggning med personlig kod till vägfas.se finns på Er senaste faktura. Här kan ni se era
fakturor, er fastighet och ta del av våra interna dokument. Ni uppdaterar Er egen profil och
kan då ange om ni vill ha fakturor och annan information via mejl eller post.
Årsstämma
Årsstämman för alla medlemmar i Skärgårdsstads Samfällighetsförening äger rum torsdag
den 27 april 2023 kl. 18.00-20.00. Lokal meddelas vid senare tillfälle.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december 2022.
Mejla din motion till styrelsen@skargardsstad.se
Vi önskar Er en fortsatt trevlig sensommar.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Skärgårdsstads samfällighetsförening
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