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Bjarnes aveny

Test av farthinder

Under sommaren har Bjarne i 6:an lagt ner ett omfattande arbete på att få gattet mellan garagen mitt
emot hans entré i ordning. I våras var det urskog
och fullständigt igenvuxet. En stor eloge samt tack
till Bjarne för ett fantastiskt jobb!

Styrelsen har efter förslag från lekplats- och trädgårdsgruppen fattat beslut om att ett antal farthinder
ska placeras ut i området. Förslaget går ut på att placera hinder i första hand vid ingångar till lekplatserna.

Packa matavfall ordentligt
Det luktar fortfarande en del runt matavfallscontainern. Vi har blivit mycket bättre på att paketera
matavfallet men vi kan bli ändå bättre!
Se till att påsarna är tillslutna, hela och inte genomblöta när de kastas. Använd gärna en extra
påse och lägg tidningspapper i bottnen för att
suga upp eventuell vätska! Och släng inget
matavfall opaketerat!
Jag har bett leverantören att fundera på om inte de
nya topparna som planeras bli levererade under
september kan utformas tätare för att förhindra att
flugorna kommer till så lätt och minimera lukt som
tränger ut.
Tänk också på att pappersförpackningarna är
rengjorda när ni slänger dom så att de inte bidrar
till en miljö som flugorna tycker är perfekt i den
behållaren.

Måla med rätt färg
Ska du måla om huset och nyttja annan leverantör
än Nordsjö så kontakta PG. Jag har provburkar för
alla kulörer med vars hjälp färgleverantören kan ta
fram rätt kulör i sitt system.

Vi har nu två utföranden på test och bjuder in till

test i morgon lördag mellan kl 10 och 11.
Farthindren kommer ligga vid sopstationen så ta
med bilen och testa att köra över hindren och hjälp
till att föreslå vilken typ vi ska satsa på.

Värmeavräkning
Normalt brukar vi göra en avräkning av värme och
vatten i samband med novemberinbetalningen. Till
följd av att mätarna beräknas bytas kring månadsskiftet oktober – november så avvaktar vi med avräkningen tills de nya mätarna är installerade och vi
sett lite hur förbrukningarna ser ut. Tyvärr har vi
fått använda medelvärden och uppskattade värden
under de senaste åren eftersom mätarbytet dragit ut
på tiden till följd av tekniska problem som leverantören haft.
I samband med mätarbytena blir alla direktkunder
hos Kraftringen avseende värme och allt arbete
med beräkning av värmefördelning inom samfälligheten försvinner. Vi kommer ha kvar hanteringen
av vattenförbrukningen men avläsningarna kommer ske automatiskt via Kraftringen.
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