Nyby backes samfällighetsförening
Nyhetsbrev april 2021
Styrelsen
Styrelsen vill genom detta nyhetsbrev informera er om vad som är på gång i samfällighetsföreningen
och vilka uppdrag vi i styrelsen jobbar med. Information om styrelsen samt våra kontaktuppgifter
framgår på samfällighetens hemsida. Där finns också sammanfattning av protokoll och annan
information. www.nybybacke.se alternativt https://www.villaagarna.se/samfalligheter/allasamfalligheter/nyby-backes-samf
Det finns även en Facebookgrupp som fungerar som forum för information samt för
Grannsamverkan. Ni hittar denna grupp under namnet Nyby Backes Samfällighet.

Föreningsstämma 2021
Denna är framskjuten pga. Covid-19 och styrelsen föreslår att vi kör en digital/fysisk stämma via
Teams och hyr ett tält för de som deltar på plats. Datum för stämman måndag 10 maj kl 19.00.

Årsavgiften
Årsavgiften fastställs vid stämman. Eftersom stämman i år är framflyttat har styrelsen beslutat att vi
utdebiterar en frivillig årsavgift, för att säkerställa att vi har tillräckligt i kassan för att täcka löpande
utgifter. Enligt förslag utdebiteras 2 500 kr i mars med betalning i slutet av april.
Vi fastställer årsavgiften för 2021 på stämman i maj och utdebiterar sedan resterande del av
årsavgiften med betalning i slutet av juni. De som vill kan alltså avvakta och betala hela avgiften i juni.
Kassören kommer att kontrollera att alla medlemmar har erlagt hela årsavgiften.

Sandsopning
Sandsopning kommer att ske inom kort. Vi informerar om datum via hemsidan. Se till att inte
parkera bilar på gatan denna dag.
Vårstädning och loppis
Alla hälsas välkomna till årets vårstädning som äger rum söndag den 9 maj kl 10:00. Vi brukar varje år
samlas för att göra fint i området. Styrelsen ordnar med en container där vi kan slänga skräp och
köper in material för att underhålla bl a lekparken. Efteråt blir det korvgrillning.
Städdagen avslutas med en loppis kl 15:00-17.00 i rondellen i slutet av Koltrastvägen. Vi använder
tältet som vi ska ha till stämman för loppis.
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Gatubelysningen
Seriebyte av alla ljuskällor i området har genomförts. Några armaturer och/eller drivdon var tyvärr i
dåligt skick och vissa belysningsstolpar kommer därför att förbli släckta i en period medan
entreprenören väntar på reservdelar. Styrelsen valde att byta befintliga ljuskällor även denna gång
men vi har fått rådet att inom 3-4 år byta ut samtliga armaturer.

Trafiksäkerheten i området
Vi i styrelsen passar på att påminna om att sänka hastigheten och att det är högerregeln som gäller i
vårt område!
Nu är det en bra tid på året att se över höjden på era häckar. Synpunkter från medlemmarna i
samfälligheten har inkommit till styrelsen gällande häckar och annan växtlighet vid fastigheternas
tomtgränser. Vi i styrelsen vill åter igen uppmana samtliga fastighetsägare att se över nedan
regler/anvisningar som är hämtat direkt från kommunens hemsida
(https://www.vallentuna.se/trafik-och-resor/trafik-och-gator/gator/).
Tänk även på att var och en ansvarar för att hålla rent i vägrenen, ytan mellan tomtgräns och
asfalten.

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt Glad påsk!
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