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Värme- och vattenavläsningar
Räddningstjänsten Syd gör hembesök!
Som ett led i att minska antalet bostadsbränder där
folk omkommer eller skadas så har Räddningstjänsten Syd sedan 3 år tillbaka varit ute och knackat
dörr, för att prata med de boende om brandsäkerhet, innehav av brandvarnare, släckutrustning mm.
Vi kommer att besöka er under kvällstid mellan
18.30 - 20.00 på måndag, tisdag, onsdag och torsdagkvällar.
Det mest troliga för er bostadområde är att vi kommer att besöka er under vecka 35/36
Personalen från Räddningstjänst syd är klädda i
larmställ och bär legitimation med sig. Brandmännen
är i operativ tjänst så det innebär att skulle det gå
ett larm så kommer de att prioritera larmet och köra
på detta.
Hembesöket är kostnadsfritt och är frivilligt, är man
inte intresserad så behöver man inte deltaga.
Mvh
MICHAEL LINDER
Brandinspektör
Verksamhetskoordinator
Räddningstjänsten Syd
Station Lund
Besöksadress: Glimmervägen 12 A
224 78 Lund
Tel. 046- 5404704 / 0706-298144
E-Mail: michael.linder@rsyd.se
Hemsida: www.rsyd.se

Eventuella frågor kan också ställas till PG Nilsson på
tel 305006 eller mail pg.nilsson@standskallet.se.

Nästan alla har nu svarat på avläsningsenkäten. Jag är
tacksam om ni som fortfarande inte svarat fixar
detta snarast. Länken till enkäten är:
https://docs.google.com/forms/d/1rfI8DwjvmtIZgVC6
sKLEw2IZwFSWWWWNZchiqH0m_XM/viewform
Tyvärr är det många värmemätare som inte fungerar.
Trots att batterierna är utbytta så slutar mätaren att
fungera efter en tid. Skriv noll som mätvärde i enkäten om mätaren inte fungerar. Lunds energi kommer
inom de närmaste veckorna att presentera ett förslag
till byte till moderna mätare som kan fjärravläsas i
deras regi. Vi återkommer med kallelse till en extra
stämma för att ge fullständig information.
Studenter flyttar in på Nöbbelövs
kyrkoväg 103
Hej alla nya grannar! Vi är Dennis och Vilhelm och vi
har precis flyttat in i huset på Nöbbelövs kyrkoväg
103. Snart kommer också Hanna och Frida och gör oss
sällskap i huset. Vi vill säga att vi hoppas att vi snart
får chansen att lära känna er lite bättre. Eftersom
vårt hus än så länge är ganska tomt vill vi samtidigt
flagga för att den som vill bli av med sina gamla möbler nu får ett ypperligt tillfälle – kontakta bara oss
andreev.dennis@gmail.com
vilhelmsjolund@hotmail.com
Hälsningar,
Dennis & Vilhelm
Värmeräkning
Ny värme- och vattenräkning kommer inom kort för
betalning 31 augusti. Värme- och vattenavgiften betalas fyra ggr per år och utgör preliminärt belopp för
kommande period. Avräkning för perioden 2012-0701 till 2013-06-30 kommer i november.

Info kommer också finnas på www.standskallet.se
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