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Hej!
Januari och februari sägs vara årets tuffaste period, i alla fall i
Skåne. Det är mörkt, blött och kallt och det kan kännas som en
evighet till våren. Då är det extra viktigt med små förhoppningar och att hitta ljus i tillvaron. Det positiva med denna period är
att det värsta är över när det gäller mörkret och det finns en
hel del att se fram emot, påsk, längre dagar, varmare och förhoppningsvis torrare väder.

En av styrelsens främsta uppgifter och ansvar är att förvalta
föreningens ekonomi på bästa sätt och att skapa en trygg miljö
för föreningens medlemmar. Ett exempel på detta är att planera efter och följa föreningens underhållsplan
och handlingsplan så att plötsliga ekonomiskt tunga poster kan minimeras och således inte belasta föreningens medlemmar. När föreningen väljer att prova/testa olika åtgärder exempelvis byggnadstekniska,
måste det, ur såväl ett ekonomiskt som kvalitativt perspektiv, göras på ett ansvarsfullt sätt av föreningen.
Det innebär att åtgärden initialt kan behöva prövas i mindre skala för att sedan följas upp och utvärderas
innan den eventuellt verkställs i större skala till samtliga boenden. Att spendera föreningens pengar på
åtgärder som inte har följts upp och utvärderats vore väldigt oansvarigt av styrelsen.
Med risk för att sprida lite negativa regndroppar över tillvaron vill jag ta upp ett tråkigt men viktigt dilemma
som har uppstått några gånger i föreningen. Det har förekommit att medlemmar vänder sig till myndigheterna för att få sina ärende avklarade i stället för att kontakta styrelsen. Det har också förekommit att
medlemmar vänt sig till myndigheter när man har fått ett besked som man inte gillar. Det kan handla om
ärenden angående ansvarsfördelning, försäkringsfrågor eller att boende får vänta på sin tur som alla andra
för att få en åtgärd utförd. Att som medlem vända sig till myndigheterna i sin iver att gå före alla andra
medlemmar för att få en åtgärd, som inte ens har hunnit utvärderas, utförd eller att försöka disponera
föreningens mark mer än man har rätt till, skapar bara extra arbete för styrelsen och extra kostnader för
föreningen och dess medlemmar.
Självklart är det en rättighet för oss alla att vända sig till myndigheter, särskilt om man anser att styrelsen
begått ett regelbrott, men att göra det enbart för att man vill gå före andra medlemmar i exempelvis väntan på en åtgärd, är inte den rätta vägen. Vi har förståelse för att man som medlem vill få åtgärder utförda
så snabbt som möjligt och att det kan vara frustrerande att vänta men vi i styrelsen hoppas att ni alla medlemmar i Djingis också har förståelse och respekt för samt tillit till styrelsens beslut. En åtgärd ska initieras,
värderas, planeras, beställas och utvärderas och en sådan process tar ofta tid! God kommunikation är jätteviktig. Styrelsen eftersträvar dialog och är alltid beredd att samtala med medlemmar för att tillsammans
hitta de bästa lösningarna, även i svårare fall.

Årsstämma i april
Vi återkommer med
exakt datum i nästa
DK-nytt.

Sista dag för inlämning
av motioner

28 februari

Efter regn kommer sol, och med värme lika stark som
solens strålar vill jag tacka alla era medlemmar som tar
ansvar, engagerar er i föreningens angelägenheter och
förstår att styrelsen jobbar hårt för allas vårt Djingis
bästa!
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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GR-möte

GR: Buller från spårvägsbygget stör (60-80 db)! Styrelsen: Kontakta
gärna kommunen direkt. Styrelsen har i flera skrivelser under åren
2010 – 2015 ställt frågor kring hur denna problematik ska hanteras.
GR: Gummi under gungorna – finns det inget annat material?
Styrelsen: Inte vad vi vet. 2005 gjordes ett experiment med bark på
C-gården som fungerade bra ur alla aspekter - förutom att katterna
också gillade det... GR: Får besökare använda laddstolparna?
Styrelsen: Jadå – om det sker under begränsad tid och inte sätts i
system. GR: Översvämning på gårdarna vid regnväder.
Styrelsen: Vi inventerar just nu alla brunnar för att säkerställa att
brunnskonstruktionerna fungerar som de ska. Om dessa är ok kontaktar vi kommunen för att diskutera om detta kan handla om träd
som tagits bort i samband med Solbjerbygget.

Avtalet med Sydantenn är nu nästan
klart, och det lutar åt att den som vill kan
få en gratis digitalbox, och därmed HDkvalitet på de flesta kanaler. Detta bör
kunna ske någon gång i april.

Notiser
Utemiljö

Inventeringen av uteplatser, staket, etc fortsätter. Det är viktigt
att man respekterar tomtgränser
och har tillstånd av styrelsen innan
man bygger trädäck eller annat.
Har man inte det betraktas byggnationerna som svartbygge.

Lekplatserna

Lekplatserna på gårdarna har
besiktigats av experter från HSB.
Reglerna är numera hårda när det
gäller säkerhet och material; vi
kommer att behöva ändra på åtskilligt inom en snar framtid. Mer
information och förslag på hur vi
går vidare kommer på stämman.

Sydantenn kommer att skicka ut information och arrangera informationsmöte så håll utkik i era brevlådor.

Glöm inte valberedningen!

Är du intresserad av styrelsearbete eller har tips på någon som du tycker skulle passa? Hör då av dig till:
thomas.eriksson@gmail.com | goesta.petersen@gmail.com | kontoret@djingis.se

GR

Nästa möte för gårdsrepresentanter

14 februari kl 19
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