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Vår "process" mot borätt 

Anbudsförfrågan har nu gått ut på ommålning av våra hus. Vi har också begärt 

offert på läktning av de hus som saknar läkt. Offerten ska vara inne senast den 15 

februari och ska gälla tom den 15 mars. Om ni ser några gubbar som springer 

omkring med tumstock på området, så är det helt OK. 

När vi fått in offerterna återstår förhandlingar. Målningsarbetena beräknas starta i 

maj och ska vara klara senast den sista juli i år. 

Mer information kommer att meddelas på medlems-mötet, som är planerat till i 

mars. 

Medlemsmöte 

Ett medlemsmöte kommer att hållas någon gång i mars. Styrelsen återkommer med 

kallelse i brevlådorna om tid och plats. 

Har ni frågor som ni vill ta upp på mötet är vi tacksamma om de lämnas in skriftligt 

till Anki i nummer 67. 

Bilparkering och trafiksäkerhet inom området 

Med risk för att verka tjatiga uppmanar vi återigen att era gäster ska 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 

utryckningsfordon – 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". 

Pressläggningsdatum: 2000-01-30. 

Hänt sen sist 

Handledningen "Välkommen till Sundveda Äng" har nu delats ut till alla i området. 

Vi i styrelsen hoppas att den ska vara till hjälp och samtidigt vill vi gärna ha 



synpunkter på innehåll och förbättringar. Hör av er till oss; namn och 

telefonnummer finns under uppslag 3 i mappen. Tack till Lena, Carina och Anki 

som jobbat med den! 

Vi har fått in kommunens sammanställning av de remisser som lämnats in för den 

femte och sista etappen för Sundvedatorp. Man kommer enligt projektören JM att 

börja arbetena i vår. Våra syn-punkter har noterats – vi får se om de kommer att 

beaktas. 

16 november kallade JM till ett informationsmöte angående 

Gemensamhetsanläggningen. 

Gräsklippning och plogning och sandning av gemen-samma vägar, kabel-TV, 

skötsel av skog, ansning av grönområden inom hela området och byggnaden för 

sopsorteringen ingår i detta. Ansvar, drift, och ekonomi kommer att överlämnas till 

föreningarna inom hela Sundvedatorp ett år efter det att det sista området har 

byggts av JM. En styrelse för att administrera detta måste snarast väljas. 

Föreningens lån ska omsättas den 20 april. Vi har begärt offert från flera banker. 

Gertrud och Karlaxel kommer att förhandla. 

Välkommna 

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: 

 Linda Lillieqvist och Mickael Månsson som flyttar in i nummer 15 den 1 

februari 2000. 

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRTUSENDET 

ÖNSKAR STYRELSEN! 

 


