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INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Det finns många saker att redogöra för när det gäller styrelsens pågående arbete.
Vi har valt att lista det mest betydelsefulla som kan vara av intresse för medlemmarna:
•
•
•
•

Hemsida med allehanda bra information rörande Floristen, styrelsen, allmän
information, service, ekonomi, omgivningarna etc.
Energideklaration - en lagstadgad deklaration som måste göras av området innan
årsskiftet. Syftet är att energiklassa vårt boende och ge synpunkter på vad som kan
förbättras.
Sophantering - Styrelsen granskar offertunderlag från Kretsloppskontoret utifrån ett
miljö- och ekonomiskt perspektiv. Från år 2010 börjar Göteborgs Stad att ta ut
taxa/avgift baserat på sopvikt vilket leder till ett högre krav på källsortering.
Markiserbjudande – Styrelsen förhandlar med en utvald markisleverantör om ett
frivilligt erbjudande som kommer skickas ut till medlemmarna inom kort.

Styrelsen vill uppmuntra till festliga tillställningar och därför vill vi tacka festkommittén som
ordnade den trevliga kräftskivan. Dock måste det hädanefter ske efter gängse trivselregler för
att respektera alla boende i området. Klagomål framfördes till styrelsen om för hög ljudnivå
sent på natten. Nu har styrelsen sammanställt trivselregler för Floristen. Reglerna
sammanfattar vad som gäller i området, t.ex. när det gäller fester. Syftet är att upprätthålla
trivseln i området, höja områdets boendevärde, samt att harmonisera riktlinjerna för
föreningens bästa.
Styrelsen har också tagit fram vilka riktlinjer som gäller vid tillbyggnad. Båda dokumenten
bifogas.
Med förra infobladet bifogade vi en enkät till medlemmarna. Nedan följer en sammanställning
av svaren (siffrorna anger den procentuella fördelningen av svaren):
Kommentar
Boendet
Grannsämjan
Rb felanmälan
Bristande skötsel
Hemsida
Farthinder
Kompostering

positivt negativt synpunkter förbättringar
27
45
64
55
27
27
64

25 % av hushållen svarade. Ett stort tack till alla som svarade! Detta ger oss en bra bild av vad
medlemmarna tycker är viktigt att arbeta med framöver.
Hälsningar/ Styrelsen

