
Årsstämman 
Årsstämman för Transätra samfällighetsförening äger i år rum onsdagen den 10 maj,  
kl. 19.00 på Jakobsbergs Gård, huvudbyggnaden, Odd Fellowvägen.  
Formell kallelse med tillhörande handlingar delas ut ett par veckor i förväg. 
Vi påminner om att motioner för behandling på stämman ska vara inlämnade till styrelsen 
före mars månads utgång. 

Vårdag med fix, loppis och annat trevligt 
Boka in lördagen den 13 maj, 11:00-15:00! Då planerar vi en dag för granngemenskap med 
loppis, lekar, korvgrillning, underhållsmålning, häckklippning och vårstädning i området.  
Mer info kommer. 

En vädjan angående vattenavläsning 
Glöm inte att rapportera in vattenavläsningen i tid. De flesta gör det men inte alla. 
Det innebär mycket merarbete för vår kassör Zahide att behöva dela ut påminnelser. 

Heja alla matåtervinnare! 
Fortsätt att återvinna så mycket som möjligt av matavfallet i våra matmoloker. Vi betalar kilo-
pris för sophämtning och återvinning. När mindre matavfall slängs i den övriga sophanteringen 
blir det alltså en lägre kostnad för oss alla i vår förening. Därför är det också bra att lämna så 
mycket återvinning som möjligt på Sätra Återvinningscentral istället för i våra återvinningskärl. 

Sänk hastigheten och kör mjukt 
Hastighetsbegränsningen är 20 km/h i vårt område. Var rädd om dig och dina grannar! 

En påminnelse om att trimma häcken 
Trimma gärna växtligheten även på utsidan av buskage som vetter mot gångvägar, så att vårt 
område hålls snyggt och tryggt. Tomtägare ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut 
över gatu- och parkmark. Vildvuxna träd och buskar kan skymma sikt, vägmärken och gatu-
belysning för trafikanter och fordon som städar och snöröjer.  

Här finns mer information om vad som gäller angående klippning av häckar och träd: 
boende.stockholm/regler-tillstand/klippa-hackar-och-trad 

Grannsamverkan  
Under vinterhalvåret sker många inbrott. Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla uppsikt i  
området. Om du ser något som avviker från det normala, försök notera så mycket som möjligt 
och dra dig inte för att kontakta polisen. Vid tips till polisen, ring 114 14. Vid pågående brott, 
ring 112. 
     Om du är intresserad av att få polisens informationsmail om grannsamverkan, maila till 
Torbjörn Kihlberg som är Transätra samfällighetsförenings kontaktperson avseende  
grannsamverkan. Torbjörns mailadress är: tk.kihlberg@gmail.com. Skriv också ditt namn  
och din e-postadress i mailet. 

Med önskan om ett fint sportlov!
Styrelsen 
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