
Skanörbladet – juni 2021 

 

Vänd på sidan 

 
 

Ny styrelse 

Sedan årsstämman har styrelsen haft konstituerande möte och Ola Norén har 

tagit över rollen som ordförande. Vi välkomnar Karin och Kristoffer som nya 

styrelsemedlemmar samtidigt som vi tackar Liselotte och Torun för deras tid 

och engagemang i styrelsen!  

Föreningslokalen 

Enligt de nya rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna 1 juni får man 

numera samlas 50 personer på privata tillställningar. Med det som bakgrund 

beslutade styrelsen 21 juni därför att åter öppna föreningslokalen. Fortfarande 

gäller att vi alla hjälps åt att göra vårt bästa för att hålla nere smittspridning, 

även vid nyttjande av vår lokal. 

Portrenovering 

Föreningens ytterportar är i sämre skick. I låghusen är portarna i rätt gott skick 

och kommer antagligen bara behöva renoveras medan höghusens portar är i 

sådant skick att vi antagligen kommer att behöva byta ut dem. 

Anbudsförfrågan har därför gått ut via förenings förvaltare Spetsudden med 

förhoppning att renoveringsarbete ska kunna ske innan höstens kalla väder.   

Ogräsguiden 

För medlemmar som är sugna på att komma ut och att hjälpa till att rensa 

ogräs på våra ytor har efter vår medlems Virpis initiativ ogräsguider hängts upp 

i vid bokningstavlan i vår tvättstuga. I guiden finns hjälp för den som vill veta 

mer om vilka växter som kan rensas bort. Redskap finns vid behov att låna från 

våra förråd.  
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En liten påminnelse - matavfallet 

Värmen har slagit till och med den följer ofta något av en fluginvasion runt 

matåtervinningen. Vi vill därför påminna om vikten av att försöka slänga så 

torra och täta soppåsar som möjligt. Använd gärna dubbla påsar för att få tätt. 

 

Farthinder och skyltning 

Styrelsen har fått i uppdrag av stämman att kontakta trafikkontoret angående 

skyltning och farthinder. Tyvärr kommer inte trafikkontoret att göra någon ny 

skyltning eller farthinder, utan hänvisar till polisen om bilister inte håller 

hastighetsbegränsningen. 

 

 

Under året kommer styrelsen ha möte följande datum: 

14 juli 

18 augusti 

22 september 

20 oktober  

17 november  

15 december 

 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen 

Kontakta oss via styrelsen@skanorvagen.se eller brevlådan i tvättstugan märkt ”styrelsen”. 


