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Dags för rensning!

Protokoll från årsstämma

Nu är våren här på riktigt och då är det dags att börja se om
våra planteringar och gräsmattor.

Protokoll från årets stämma hittar du under länken
http://www.standskallet.se/St%C3%A4mmoprotokoll%202016%20sign.pdf på vår hemsida www.standskallet.se.

På tisdag kommer containern och första rensningen ska äga
rum under kommande veckan. Era områdesförmän meddelar
dag och tid för respektive renslag. Eftersom ytterplanteringarna rensas av Staffanstorps Anläggnings AB den kommande
veckan krävs inga insatser från renslaget där. Använd alla resurser för att göra innerområdena i toppskick!
Container kommer finnas under följande tider:
19 – 25 april
24 – 30 maj
14 – 20 juni
16 – 22 augusti
20 – 26 september
15 – 21 november
Containern kommer att tömmas en gång under perioden om
så krävs. Vänta därför gärna till helgen med att lägga ditt
eget trädgårdsavfall i containern för att förhindra att containern är full vid rensningarna.

-

Mätarbyte
Kraftringens mätbolag är nu nöjda med pilotmätaren och
kommer inom kort att installera tre kompletta uppsättningar
mätare i olika typer av hus i området. Man vill se att installationen funkar.
Därefter kommer samtliga mätare att beställas med beräknad
leveranstid på ett antal veckor. Samtliga mätare kommer
vara försedda med backventiler vilket förhoppningsvis ska
lösa våra problem med stora vattenförbrukningar till följd av
trasiga backventiler i era blandare. Så förhoppningsvis har
vi de nya mätarna på plats till halvårsskiftet!

Skumma telefonsamtal
Det har förekommit telefonsamtal där någon påstår att man
ska komma och göra något med installationerna i huset.
Skumt!!
Om något ska göras i huset (tex mätarbyte) kommer vi meddela mycket noggrant när och hur det ska ske.
Så släpp inte in någon om ni inte själva har beställt åtgärden eller har fått tydligt meddelande från samfälligheten. Är Du tveksam så ring PG på 0705284856.

Inbrottsförsök
Det har rapporterats om inbrottsförsök i garage på Nöbbelövs kyrkoväg. Lyckligtvis verkar man inte ha lyckats ta sig
in. Tänk på att låsa era garage ordentligt. Det är lätt att öppna
ett garage om grannens är olåst! Om du har problem med
garageporten, tex att den inte går att stänga ordentligt, så
kontakta styrelsen!

Ytterplanteringarna
Röjning och föryngring av undervegetation, borttagande av
felväxande träd samt viss beskärning av träd startar i början
av kommande vecka (18 eller 19 april). Arbetet utförs av
Staffanstorps Anläggnings AB.
Utrymmet mellan de norra garagen på Fågelhundsvägen
kommer också att röjas (trädet mitt i gattet blir kvar).
Vi är tacksamma om ni ser till att bilarna inte står in i
planteringarna (lämna 50 cm till planteringskanten).
Eventuellt kommer delar av parkeringarna på Fågelhundsvägen att stängas av en dag i sänder (detta till följd
av att det står parkerade bilar på Fågelhundsvägen som ev
hindrar åtkomst från gatan).
Arbetet beräknas pågå under veckan. Det betyder också att
några rensningsinsatser i ytterplanteringarna inte behöver
göras på rensningen den kommande veckan.

Funkar dina ventiler
Det hart kommit in några besked om icke tätande avstängningsventiler. Du får en sista chans att testa under den här
helgen också.
Testa om dina ventiler för kall- resp varmvatten tätar när du
stänger. Om inte så kontakta PG snarast.
Har du en läckande strypventil (ventilen som sitter närmast
vattenmätaren som är kopplad till värmemätaren) i värmesystemet så vill vi ha info om detta också. Men skruva inte på
strypventilen eftersom det medför stor risk för att den
börjar läcka. Strypventilen ska aldrig röras eftersom en
ändring påverkar andra fastigheter också!

Orienteringstavla på Fågelhundsvägen
Tacksam för besked senast måndag (18 april) via mail
En orienteringstavla av samma format som står vid Nkv 1
pergran.n@gmail.com .
och infarten till parkeringen på Nöbbelövs kyrkoväg kommer så snart sopanläggningen är klar att monteras på garageinfarten på Fågelhundsvägen.
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