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Gästparkering

På kvällar och helger är våra besöksparkeringen ofta fullsatta för natten. Tänk på att
inte nyttja våra besöksparkeringar som boendeparkering! För boende på Timotejvägen
finns det ett antal olika P-platser att hyra mot avgift. Betalar man för sin p-plats bidrar
man till underhåll av parkeringen. Dessutom håller du ditt område attraktivt genom
att det faktiskt finns tillgängliga besöksparkeringar för besökare till alla som bor här.
Vill du hyra en p-plats mejlar du till parkering@ridhasten.se.

Inga restaurangsopor bland hushållsavfall!

Vi har uppmärksammat att någon/några slänger restaurangsopor i föreningens
sopkärl. Detta är inte förenligt med kommunens rekommendationer. Den som slänger
detta avfall belastar även alla boende i Ridhästens förening. Därför hoppas vi nu att
detta upphör innan vi behöver gå vidare i ärendet. Har du gjort iakttagelser angående
detta får man gärna höra av sig till styrelsen på info@ridhasten.se.

Grannsamverkan

BRF Hagen håller på att starta upp ett grannsamverkan för Timotejvägen. Syftet med
Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området. Målet är att
minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i
bostadsområden. Vi hoppas att det även finns intresse bland oss boende i radhusen.
Är du intresserad av att vara med och att t ex vara kontaktperson i Grannsamverkan
kan du inom kort höra av dig. Mer information följer.

Vårens städdag

Vårens städdag planeras till lördagen den 4 maj, och vi hoppas på en lika fin insats
som det vi hade i höstas!

Årsstämman

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2019!
Datum för stämman är i dagsläget preliminärt satt till torsdagen den 16 maj 2019.
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Ny styrelse

Vi vill påminna om att det ska läggas fram ett förslag till ny styrelse på stämman.
Förslaget läggs fram av valberedningen och alla kontaktpersoner, d.v.s. 1 person per
länga, ingår i valberedningen. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontakta
valberedningen eller nuvarande styrelse. Vi behöver bl.a. några fler suppleanter. Enligt
stadgarna ska styrelsen bestå utav minst 5 ledamöter och minst 5 suppleanter. Vi ser
gärna att även suppleanter deltar på styrelsens möten som hålls 1 gång i månaden.

Kontaktpersoner

I varje radhuslänga och i Brf Hagen finns en kontaktperson som har följande
uppgifter:
• Ingår i valberedningen för framtagning av förslag till ny styrelse inför
årsstämman. Ansvaret som sammankallande i valberedning cirkulerar varje år.
• Länk mellan styrelse och medlemmar för att underlätta informationsspridning
och fånga upp idéer.
• Välkomnar nyinflyttade och informerar om samfällighetsföreningen.
• Leder städdagen och ansvarar för att aktuellt städområde blir åtgärdat.
• Har nyckel till det gemensamma städförrådet med trädgårdsredskap och
matavfallspåsar.
• Lämnar kontaktuppgifter till styrelsen vid byte av kontaktperson i samband
med vårstädning.
På www.ridhasten.se kan du se vem som är kontaktperson för respektive länga.
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