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Vårdkasen
Årsstämman och ekonomi
Nu är det äntligen dags
Då årsbokslutet för förra året av flera
orsaker på varandra blivit försenat är årets
stämma som ni vet väldigt försenad. Detta
informationsbrev bifogas stämmokallelsen.
När det gäller ekonomi vill styrelsen
framhäva att det på stämman kommer att
beslutas om årets årsavgift. Den föreslås som
tidigare år vara på 2000 kr per andel och
förfallodatum kommer att vara 30 dagar efter
stämman.
Den redan beslutade extradebiteringen för
2013 är 5000 kr per andel och den förfaller till
betalning 2013-03-31. Faktura kommer skickas
så tidigt det går i januari 2013.
Vi vill också påminna er som inte skickat in
era mailadresser till styrelsen att göra det så
fort som möjligt. Skicka ett mail med
fastighetsbeteckning och uppdaterade
kontaktuppgifter till styrelsen@vardkasen.info.

Om du ser trasiga gatlyktor är styrelsen tacksam om du
mailar till styrelsen@vardkasen.info med information
om vilken lykta som inte lyser.

Växter längs vägen
Alla med tomter längs vägarna
uppmanas att se över de växter som växer
där. Buskar och träd får inte ha grenar
som går in över vägen (bortsett från
trädgrenar som är över 4,6 meter upp).
Inga grenar får heller skymma
belysningen. Gå ut på kvällen, kan man
se en skugga av någon växt måste den
grenen bort. Vid utfarter gäller att sikten
inte får hindras och i korsningar är det
ännu viktigare. Se mer info på Ekerö
kommuns hemsida, www.ekero.se, sök på
häckar.

Kör lugnt på våra vägar, och du som inte
kör har väl reflexer på dig?

I området där våra vägar går gäller att all
parkering skall ske på egen tomt. Det gäller
såväl personbilar som tunga fordon. Självklart
är det ok med någon timmes parkering på
vägkanten i samband med någon tillställning
som födelsedagskalas, julfirande, nyårsfest etc.
Men, all stadigvarande parkering skall ske på
egen tomt.
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När det gäller snöröjningen vill vi meddela
att som föregående år kommer styrelsen inte
att förorda bortforsling av snö då kostnaderna
för det är alltför höga och våra avgifter då
skulle behöva höjas ytterligare. Vi ber om
överseende med snöhögar och vill samtidigt
be er som har lite extra plats att meddela
styrelsen så vår entreprenör kan få veta var
det är ok att lämna lite extra snö vid behov.
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