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Underhållsarbete i COMHEM-nätet
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Problemet med hundbajs
Tyvärr förekommer det ganska ofta att någon med en
större hund låter denna göra sina behov inom området
utan att plocka upp efter den. Det är nonchalant mot
oss övriga i området och dessutom mycket äckligt. Det
är inte speciellt kul att trampa i en hundskit!
Så om ni ser hundägare som inte plockar upp efter sin
hund så påpeka detta för ägaren och meddela gärna
styrelsen så vi kan kontakta ägaren

Skummisar i området
Så har det åter rapporterats att det förekommer individer i området som inte verkar höra hemma här och som
uppträder på ett märkligt sätt.

Sopstationen
Vårt bygglov har nu överklagats vilket innebär att
ärendet ligger hos länsstyrelsen. Vi fick fyra dagar på
oss för att lämna yttrande över överklagandet. Sedan
tar det 6-9 månader innan ett beslut finns om aviserad
tidtabell gäller. Har vi otur går ärendet till ytterligare
en instans med ytterligare handläggningstid. Dessutom
behöver lantmäteriet ca 5 månader för att behandla en
komplettering av anläggningsbeslutet. Och de två processerna kan inte köras parallellt utan först krävs bygglov som vunnit laga kraft och därefter kan lantmäteriet
göra sitt! Vi kommer naturligtvis att undersöka om det
finns några genvägar. Det känns inte rimligt att ett
relativt enkelt ärende som detta ska behöva ta så lång
handläggningstid! Något för politikerna att fundera
över nu i valtider.

Energimätare
Tyvärr är huvuddelen av våra värmemätare nu ur
funktion. Vi hoppas de nya mätarna ska kunna installeras tidigt nästa år. Tester av systemet pågår i Kraftringens regi och förväntas vara klara inom kort.

Möter ni personer som verkar lite tveksamma så heja
på dom och fråga om ni kan hjälpa till. Om de är ute i
skumma ärenden så är det ju inte så kul att veta att man
är igenkänd. Och är man i området i legitima ärenden
så blir man säkert glad för att få hjälp att hitta. Numreringen i vårt område är inte den mest logiska!
Så var vaksamma och hjälp till att göra området mindre
attraktivt för laglösa element!

Ställ bilarna i garagen!
Återigen en vädjan till er att ställa era bilar i garagen.
Detta dels för att vi ska få fler tillgängliga parkeringar
för gäster men också för att underlätta för eventuell
snöröjning. Det måste finnas plats att placera snön!
Ett annat problem är garage som används som förråd.
Vi har vädjat till er att inte ha mer skrot i garaget än att
en bil går in. Brandrisken ökar om garagen är fyllda
med allt möjligt annat än en bil. Det har dessutom vid
ett flertal tillfällen inträffat att vi fått problem med
belysningen i garagen och då varit tvungna att kontrollera dosorna som sitter längst inne i garagen. Dosorna
ska vara tillgängliga utan att man ska behöva flytta en
massa pinaler och klättra i diverse bråte.
Tack på förhand!
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