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Infomail nr 6 2022 

Ny ordförande 
Så kom den till slut, Årsstämman där jag beslutat mig för att hoppa av mitt åtagande 
som ordförande för Musikalens samfällighetsförening. Det känns vemodigt, svårt men 
samtidigt befriande att efter 7 år inte längre vara i händelsernas centrum. Uppdraget 
som ordförande har varit mycket spännande, lärorikt och socialt berikande. Men nu är 
det slut för min del. 

Med varmt hjärta och stor tillförsikt välkomnar jag nu Robert Lind som ny 
ordförande.  Jag vill samtidigt passa på att tacka för förtroendet under min ordförandetid. 

///Viveka 

Tack Viveka för allt arbete du och styrelsen har gjort genom åren och det ska bli mycket 
roligt och intressant att ta över ”rodret” tillsammans med nuvarande styrelse.  

Vem är jag då? Robert Lind heter jag och är en seglingsintresserad trebarnsfar som bott i 
området sedan 2016 och som dagtid jobbar som Objektledare IT på Huddinge Kommun. 

Grussopning 
Våren närmar sig med stormsteg och det är dags för grussopning i området. Som vanligt 
är vi tacksamma om alla kan hjälpa till med att kratta/borsta bort gruset från kanterna 
senaste den 24/4. Grussopning kommer ske vecka 17. Inför sopningen kommer även 
blåsning av grus ske på våra parkeringar, det sker på den lilla parkeringen torsdag 21/4 
och på den stora fredag 22/4. 

Vårfixardagen 
Lördag 14 maj kl 10:00 är det dags för vårfixardag här på Musikalen. Vi hjälps som 
vanligt åt att snygga till i vårt område så det blir fint. Vi beskär buskar, rensar 
dagvattenbrunnar, städar M72, rensar kring våra lekparker osv. Vi återkommer med mer 
information när det närmar sig. 

Årsstämman 
Förutom ny ordförande på årsstämman valdes två suppleanter in till styrelsen. Shahram 
Hassasian och Danijela Stevanovic.  
Det beslutades om att gå vidare med förslaget från lekplatsgruppen, förslaget om bättre 
belysning och förslaget om fler parkeringsplatser. När allt är klart kring dessa tre förslag 
kommer det att kallas till en extra stämma för beslut. 

Det beslutades även om att undersökas vidare kring möjligheten till ladduttag för elbilar 
på våra parkeringar. Detta kommer vi jobba vidare med under året då det kräver mycket 
arbete för att se om Samfälligheten kan genomföra det. 
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Övrigt 
- Under den kommande tiden kommer Aimo Park har mer kontroll när det gäller 
parkerade bilar inne på våra gårdar.  
- När det sker renoveringar är det viktigt att skräp och överblivet byggmaterial som ställs 
ut säkras så det inte blåser omkring i området och transporteras bort så snart det går. 

 

Vi i styrelsen önskar er alla en glad påsk!! 

 

Styrelsen 
2022-04-15 

 


