Förslag till verksamhetsplan för 2020
Gemensamma grönområden
Gröngruppen fortsätter sitt arbete med att planera för det underhåll som föreningens
gemensamma marker behöver. Planeringen görs med hänsyn till bland annat naturens behov,
önskemål och ekonomi. Planeringen sker i samråd med proffessionella arborister.

Information
Informationsbrev skickas ut under året för att ge en liten presentation om hur vi har det i
föreningen och informationsbrevet till nyinflyttade grannar delas ut löpande.
Vi fortsätter arbetet med att sammanställa en komplett maillista till samtliga fastighetsägare,
ambitionen är fortfarande att framöver kunna informera och kommunicera via mail.
Hemsidan ska uppdateras och aktualiseras och gamla dokument ses över.

Underhåll
Lekplatserna kommer 2020 underhållas och förvaltas. Vi har bland annat en del målning att
utföra, färgen är redan inköpt under 2018. Målningen är påbörjad men inte klar vilket beror på
möjligheten att avsätta tid i kombination med bra väder inte sammanfallit i alla lägen.
Det bullerplank och insynsskydd som utgör gemensamhetsanläggningen Vallda GA:42 är en
pågående fråga som kommer arbetas vidare med i samråd med berörda fastighetsägare.
Underhållsdagar är planerade att genomföras vår och höst, datum annonseras via
anslagstavlor, hemsida och med lapp i brevlåda.
Styrelsen ser kontinuerligt över de avtal som vi har med utomstående aktörer som hjälper oss
med sysslor i föreningen. Styrelsen kommer även börja se över de avtal som sedan länge varit
tecknade med kommunen, bl.a. gällande underhåll av grönområden.

Trafik och Säkerhet
Ett nytt förslag på hur vi ska arbeta med hastighetsdämpande åtgärder framöver presenteras
på föreningsstämman 2020. Föreningsstämman 2019 gav i uppdrag till en medlem i
föreningen att undersöka frågan under året och återkomma med förslag.
Vi kommer även löpande vidta de åtgärder som är nödvändiga för att öka säkerheten på våra
vägar.
Förslaget om grannsamverkan hålls levande enligt tidigare information. Förutsättningen för
att genomföra förslaget är att minst fem personer tar på sig ansvaret att vara kontaktombud
vilket är i underkant i förhållande till polisens rekommendationer. Det händer en hel del
tråkigheter i vårt område och grannsamverkan kan vara ett sätt att minska problemen.

Föreningsuppdrag
Valberedningen och styrelsen arbetar kontinuerligt med att hitta fler personer som kan tänka
sig att ta en roll i föreningen.
Gröngruppen är i stort behov av förstärkning så snart som möjligt. Styrelsen kommer
konstituera en sammankallande för gröngruppen.
Förslaget är framställt av styrelsen 2020

