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Plats för julfirande
Under julen brukar många få gäster. För att ge
gästerna möjlighet att parkera sina fordon ber vi
alla garageinnehavare att placera sina bilar i
garagen så att parkeringsplatser frigörs.

Sotning mm
Det har visat sig vara stort intresse för sotning av
köksfläktar. Har Du missat så är det inte för sent att
anmäla sig. Skicka mail till PG.
Vi återkommer med hur vi går vidare efter nyår.

Det är inte tillåtet att placera bilar inne i
området. Tänk på att handikappfordon
och utryckningsfordon ska kunna
komma fram på alla vägar i området.

Vad händer nästa år
Det ser ut som att våra pågående projekt har chansen
att bli förverkligade under våren. Vi hoppas att alla
makter inkl tomten hjälper till så att kvarvarande
hinder elimineras.
-Bygglov för orienteringstavlor är i princip klart och
tavlorna kommer beställas efter nyår
- Vi hoppas att bygglovet för sopstationen fastställs
och inte tas upp i mark- och miljööverdomstolen.
Besked väntas under den närmsta månaden
- Mätarbytena ska om planen håller bli verklighet
under februari
- Föryngring av ytterplaneringar planeras ske i
samband med byggandet av sopstationen

Belysning i garage
Så har det hänt igen. Lamporna i en stor del av
garagen på Fågelhundsvägen funkar inte. Säkringen
går direkt. Förra året hade vi ett insektsbo i en eldosa
som var orsaken. Vad som är problemet nu vet vi inte.
Tacksam om alla kollar i sina garage så att man inte
har något anslutet till nätet och att det går att komma
till eldosorna som sitter längst in i garaget. Vi
kommer att kalla på elektriker efter helgerna.

Nya idéer för gemensamma
aktiviteter
I samband med förfrågning om intresse för sotning så
har det kommit en del förslag till andra gemensamma
aktioner. Vi tar tacksamt emot alla idéer och
återkommer om vi ser att de är genomförbara. Skicka
mail till PG!

Styrelsen önskar alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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