Norra Strö Utveckling
Medlemsinfo nr 4, 2012
Snart har ett år gått och det är dags för föreningsstämma!
Fastigheten
Ett färdigt köpeavtal med Araslövs Församling föreligger. Tomten har parkering och infart
vid kyrkans toalett/förråd, väg längs kanten av Lärarbostadens tomt och öppnar sig för hus
och trädgård/lekplats bakom Lärarbostaden. Köpeavtalet är villkorat av att vi beviljas bygglov
och lån. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Araslövs Församling som på alla sätt stöttat
och underlättat projektet.
Kommunens Byggnadsnämnd har beviljat bygglov! Innan vi kan starta själva husbygget
måste vi invänta att bygglovet vinner laga kraft. Om ingen överklagar, tar det 4 veckor efter
att bygglovet kungjorts, innan det vinner laga kraft.
Föreningsstämma
Alla är välkomna på årsstämma den 23 maj kl 19.00 i N Strö skola. Endast medlemmar har
rösträtt på stämman. Som medlem räknas den som lämnat in skriftlig medlemsansökan med
uppgift om grundinsatsens art och den som betalat in grundinsats. Därför är det viktigt att du
som vill betala din medlemsinsats i form av arbete eller material lämnar in en undertecknad
medlemsansökan snarast.
Medlemsinsatser
Hittills har vi tecknat oss för hela 500.000 kr i pengar, arbete och material. Av dessa sitter
155.000 kr redan på vårt bankkonto. Detta innebär att vi fått ihop ca 10% av den beräknade
kostnaden, så nu blir det lättare att förhandla med tilltänkta finansiärer. Stort tack för detta!
Byggstart – chans för sommarjobb
Vi inväntar bygglovet. Om inget överklagande kommer in borde vi kunna påbörja bygget i
juni. Då kommer vi att ha behov av såväl arbetskraft som maskiner och annan utrustning. Här
finns det chans för traktens ungdomar att få sommarjobb. Bengt Romell är den som
samordnar byggprocessen. Känner du att du vill bidra med jobb eller kan låna ut utrustning –
vänligen kontakta honom.
Verksamhetsstart förskolan
Fritidshemsföreningen har tagit över tillståndet att driva förskoleverksamhet från
Skolhusföreningen. Kontaktperson är Rebecka Tillman. Planen är att verksamheten rullar
igång så smått i höst och att Skolan blir tillfällig lokal tills huset är färdigt. Vi tror att vi kan
ha en avdelning inflyttningsklar i november.
Hemsida
Föreningen har en egen flik på www.norrastro.se där du kan gå in och uppdatera dig. Har du
några frågor eller vill engagera dig i föreningen hittar du kontaktuppgifter till syrelsen där.
Tack för att du är med och gör vår by till en ännu attraktivare plats att bo på!
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