MEDLEMSMEDDELANDE nT 3, ju ni 2018
Här kommer senaste nytt från styrelsen och inom föreningen.
Våren gick snabbt över i sommar i år och man fick raskt hänga in vinterkläderna! Det har
varit en härlig tid. Samtidigt har det knappt regnat sedan i april och är nu extremt torrt.
Brandrisken är stor och ökar för varje dag med torka. Lätta skurar betyder inte att brandrisken
minskar nämnvärt. Styrelsen ber alla medlemmar att vara mycket försiktiga till exempel vid

grillning.

Bihotell. Föreningen har införskaffat två stycken s.k. bihotell, som har satts upp på nedre
respektive övre gården. Glädjande nog har bin redan tagit hotellen i besittning. Föreningen har
registrerat bihotellen på Svenska Naturskyddsföreningens sida för just bihotell. Gå gärna in och
k i k a p å d e tt a . Lä n k : [!!pf åyx1:y,n-alw:__Ud'J slsrq1iru$3j$J t] ryåC*#

EU:s dataskyddsförordning GDPR. Alla har väl uppmärksammat den s.k. GDPR-lagstiftningen

rörande personuppgifter. Med anledning av detta vill styrelsen meddela nedanstående som
även kommer att föras in som stående skrivning i förvaltningsberättelsen. Texten kommer från
Fastighetsäga rna.

"Föreningen håller medlemsboserade register iform ov medlemsförteckning, och pontregister
samt ovtal och handlingor för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskop och för part,
medlem och/eller ltigenhet, specifika förhållonden och ör dörmed personuppgiftsonsvarig.

Ändamålet med registrering av eventuello personuppgifter ör för ati kunno genomföra oktuello
uppdrag mellon boende/medlem och förening/hyresviird. Behandlingen av personuppgifter
sker enligt dotaskyddsförordningens (GDPR) regler. Utlömnode av personuppgifter enligt ovan
(och enligt ovtal) kon göras till personuppgiftsbitröden såsom möklare och finansinstitut nör
detto ör påkallot, såsom för överlåtelse och vid pontförskrivning somt vidare till myndigheter
och revisorer somt ovtalode förvoltore ov föreningens uppdrog och odministrotion".

Trafiksituationen på Majrovägen har engagerat oss en längre tid. Nu senast har styrelsen
uppvaktat Trafikkontoret med en skrivelse beträffande den hastighetsövervakning som vi
initierat längs med Majrovägen. Vi påtalade såväl problem med buller och vibrationer som
risken för personskador då hastighetsöverträdelser är vanligt förekommande.
Genomsnittshastigheten (i ena riktningen, d.v.s. den vi övervakar) är ca 40 km/h på en sträcka
där 30 km/h råder. Trots detta svarar Trafikkontoret följande (ärende SY180502104511F):
"Hei,
tack för din synpunkt.

Trafikkontoret är mycket restriktiva med att anlägga hastighetsdämpande hinder i vägbanan.
Det görs bara i undantagsfall på en lokalgata. För att ett farthinder ska bli aktuellt krävs

WäI

w

W

,r#'

#

betydande trafikmängder i kombination med att en stor andel av trafiken håller en hög
hastighet i förhållande till gatans standard och skyltad hastighet.
På Majrovägen är det låga flöden och även om farten enligt er mätning är något hög så ser vi
inte att våra krav för när vi utför hastighetsdämpande åtgärder uppfylls. Vi kan alltså inte
tillmötesgå ditt önskemål men vi sparar alla synpunkter och tar dem med oss om det blir
aktuellt med förändringar på platsen iframtiden.
Med vänlig hälsning
Elisabet
Elisabet Andersson

Trafikplanering, trafikkontoret
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Slutord: sedan början av juni pågår en ny mätning av hastigheten på Majrovägen. Det förefaller
som om Trafikkontoret, trots ovanstående skrivelse, ändå har tagit intryck av våra synpunkter.

På

tal om trafik... Styrelsen vädjar till medlemmarna att försöka begränsa onödig fordonstrafik

på gårdarna. Sunt förnuft gäller med andra ord.

Underhållsarbete. Vi har en del målningsarbeten som behöver utföras under sommaren, bl.a.
skärmväggar invid portarna, gårdshusen samt metallräcket upp mot parkeringen. Är du
intresserad att hjälpa till? Kontakta någon i styrelsen så samordnar vi insatserna.

Skadedjur. Medlemmar har påtalat att råttor synts iområdet. Bland annat mot bakgrund av
det, och risken för andra objudna gäster, vill vi påminna om att inte ställa upp portarna utan
uppsikt. Meddela gärna styrelsen om ni gör fler iakttagelser.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
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