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Markköpet
En klar majoritet av medlemmarna i vår förening röstade för att köpa mark angränsande till en
stor del av vårt område. På vår hemsida kan du ta del av det område som preliminärt är
aktuellt. Så vad händer nu:
-

styrelsen har ett möte den 13 maj för att gå vidare med beslutet
kontakt tas med kommunen och lantmäteriet för att informera om vårt beslut att
stycka av markytan
Strandmark upprättar ett köpekontrakt
föreningen köper marken för att därefter debitera ut andelar på berörda fastigheter.

Grannsamverkan
Lördagen den 13 maj (städdagen) är du välkommen till ett informationsmöte om att få till
stånd grannsamverkan i vårt område. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är
en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och
minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man
skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.
Mötet äger rum i församlingshemmet med start kl 15.30 och väntas pågå 1-2 timmar
beroende på frågor mm. Det är Sven Gardell från Polisen som håller i mötet.

Nya områdesplanen
Kommunens senaste förslag på ny detaljplan hittar du på vår hemsida. Styrelsen lämnar på
kommunens förfrågan synpunkter om bl.a. vad vi vill göra med det markområde som vi
kommer att ha ansvar för. Parkområde får t.ex. inte inhägnas, men i planen skulle vi kunna
förbereda plats för bryggor, båtramp, gemensamhetsanläggning mm. Senare kommer förslaget
ut på allmän samverkan för möjlighet till alla enskilda att lämna synpunkter. Hör gärna av dig
till styrelsen redan nu.

Vårstädning
Påminner om vår traditionsenliga vårstädning den 13 maj kl 10.00.

Hökerum-Öndarps Samfällighetsförening, Öndarpsvägen 2, 523 74 Hökerum
hemsida: www. mogden.se

e-post: info@mogden.se

