Nyby backes samfällighetsförening
Nyhetsbrev April 2018
Ny styrelse
Vid förenings årsstämma den 13 mars 2018 ändrades styrelsen. Vi vill presentera vilka som valts in på
de olika posterna. Kontaktuppgifter till alla kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida så
fort denna är uppdaterad.
Den nya styrelsen består av:
Roll
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Namn / Adress
Sture Himledahl
Koltrastvägen 28
Sofia Lindberg
Björktrastvägen 21
Mikael Gottfridson
Koltrastvägen 26
Sara Gustafson
Koltrastvägen 6
Thomas Niwong
Taltrastvägen 4
Andreas Glanander
Björktrastvägen 6
Kristofer Monie
Björktrastvägen 17

Kontaktuppgifter
076 – 540 18 05
sture.himledahl@hotmail.se
070 – 998 64 44
sofia.lindberg@ekn.se
076 – 886 04 19
mikael.gottfridson@hotmail.com
073 – 413 32 03
saragustafson@hotmail.com
070 – 293 38 80
thomas@niwong.com
070 – 356 94 92
andreas@glanander.se
070 – 789 80 02
k.monie@icloud.com

Informationsflöde
På samfällighetens årsstämma röstades en stadgeändring igenom som förändrar vilka officiella
informationsvägar som är godkända. Dessa är utskick i brevlåda, e-post eller föreningens hemsida
samt även via föreningens kommande officiella Facebooksida. Styrelsen kommer att meddela när
denna är färdig, via föreningens hemsida.
Saknas någon information på hemsidan eller om det är några tveksamheter eller frågor, tveka inte
med att kontakta någon i styrelsen så får vi ta fram efterfrågad information.
Just nu är hemsidan inte helt uppdaterad p.g.a. byte av styrelse. Vi jobbar med att få detta åtgärdat
så snart det är möjligt.
Adressen till hemsidan är: nybybacke.se

Farthinder
Styrelsen ser till att farthinder placeras ut när gatorna blivit sopade. Farthindren placeras ut av
samma företag som sköter snöröjningen.

Städdag och Samfällighetsavgift
Bifogat till detta nyhetsbrev finns information om städdag och samfällighetsavgiften.
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Trivsel i vårt gemensamma område
Under samfällighetens årsmöte diskuterades flera övriga frågor som rör trivseln i vårt gemensamma
område.
•

Hastigheten på våra gator i området
o Flera medlemmar upplever att bilar kör för fort i området. Det finns många lekande
barn i området och vi vill att alla skall känna sig trygga och säkra i vår hemmamiljö.
Hastigheten i området är enligt lag MAX 30 km/h!
o Vi uppmanar alla medlemmar att även se till att besökare och hantverkare, budbilar,
transporter m.m. som har ärenden till och från fastigheterna kör försiktigt och håller
sig till hastighetsbegränsningen.

•

Otillåtna komposthögar i skogen runt vårt gemensamma område
o Styrelsen har fått kännedom om att det finns flera medlemmar i föreningen som
dumpar trädgårdsavfall i skogarna runt vårt gemensamma område. Detta kan tyckas
harmlöst och avfallet förmultnar och blir till ny jord så småningom. MEN det finns ett
större problem med detta och det är VILDSVIN! I vårt närområde på andra sidan
ängen vistas det vildsvin. De har ett väldigt bra luktsinne och kan på långt håll nosa
upp mat som t.ex. trädgårds-/fruktavfall. Vi vill absolut inte ha upp dessa djur i vårt
område av flera skäl. Dels kommer de att förstöra våra trädgårdar och gräsmattor
när de bökar efter mat i marken och dels för att de kan vara väldigt aggressiva och
farliga för oss människor, både stora och små barn.
Vi kommer att beställa en ännu större container till städdagen i år så att alla
medlemmar i föreningen skall ges möjlighet att kasta sitt trädgårdsavfall i denna.

•

Vedeldning
o Vi har fått in önskemål om att informera medlemmarna i samfälligheten om vilka
regler och riktlinjer som finns vid eldning av ved i pannor, kaminer och annan
eldningsutrustning.
o Så här står det att läsa på Naturvårdsverkets hemsida
(http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Vedeldning/ ): Den som eldar med ved eller
andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och
andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av
miljöbalkens andra kapitel.
Det förekommer att utsläpp från eldning leder till olägenhet för personer som bor i
direkt närhet till hushåll där eldning sker. Det förekommer särskilt i tätbebyggda
områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området och i värsta fall så att
föroreningar kan leta sig in i andra hus via ventilation eller smutsa ner fasader och
annat. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon
annan.

Vallentuna 2018-04-05

Hemsida:
nybybacke.se

Nyby backes samfällighetsförening
o
o

Det finns mer att läsa i Naturvårdsverkets broschyr (PDF) ”Elda rätt” som finns att
ladda hem från deras hemsida.
Vår uppmaning från styrelsen är att ni tänker på dessa råd och att ni värnar om era
grannar och tänker på miljön i närområdet.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen
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