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Glad Påsk!

Årets stämma
Årets stämma äger rum på ONSDAG den 30 mars kl
19.00.
Lokal: Nöbbelövsgården vid kyrkan.
Kallelse med agenda och årsredovisning är utdelade.

Nu är
återvinningsanläggningen
beställd!
Lampan på plats
Det har länge varit ett önskemål att vi skulle placera
en gatlampa i träddungen på väg till bussen. Nu är
den på plats!

Orienteringstavlorna
Orienteringstavlorna håller på att monteras på plats.
Några av de mindre tavlorna är redan uppsatta vid
inpassagerna mellan garagen. Små tavlor kommer
också att finnas vid värmecentralen samt södra
inpassagen från Fågelhundsvägen.
Inom kort kommer också större tavlor att monteras vid
infarterna till parkeringarna. Ingen ska längre tveka om
vilka adresser som finns i vårt område och var
respektive fastighet är belägen.

Provinstallation av
vattenmätare på plats
Äntligen har också projektet med mätarbyte och
överlåtande av värmeanläggningen till Kraftringen
börjat röra sig. I veckan installerades den första
provmätaren och man kommer nu testa så att
kommunikationen fungerar. Man har också studerat
de olika hustyperna så man vet hur montaget ska se
ut. Om allt funkar som det ska så finns det hopp om
att hela installationen ska vara klar till hösten.

Vår underjordiska sopanläggning är nu beställd. Tyvärr
har det tagit tid att komma till skott till följd av
överklagande i alla instanser.
Men inget ont som inte har något gott med sig. Under
den här tiden har Lunds renhållningsverk (LRV)
bestämt sig för att man vill finansiera allt utom
betongkassun, eventuella lås och installation. Det
betyder för vår del att drygt 400 000 kr finansieras av
LRV. Visserligen får vi betala en avgift för servicen men
slipper kostnaden för drift och underhåll. Våra kalkyler
visar också att kostnaden för samfälligheten hade blivit
ungefär densamma (dock med krav på större
kontantinsats) om vi finansierat allt själva. Och då hade
vi haft bekymmer med drift och underhåll.
Men inte nog med det. Plastic Omnium, som levererar
anläggningen, har erbjudit oss att få deras senaste
modell till samma kostnad som gällde för den vi hade
tänkt köpa. Anledningen är att man vill få in den nya
anläggningen som en pilotanläggning i Lund.
Anläggningen har utvecklats och uppfyller naturligtvis
kraven LRV ställer men också fler ytterligare önskemål
som RLV har på anläggningar.
Leveransen beräknas ske om 6 – 8 veckor så till
sommaren har vi vår nya anläggning i drift.

Fullmakterna
Ett stort tack till er alla. Jag har fått in 90 fullmakter!!
Så nu går vi vidare och ser till att Lantmäteriet skriver
om anläggningsbeslutet.
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