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Vattnet avstängt 20 dec
kl. 8.00
Inför de kommande mätarbytena så måste avstängningsventilerna i några fastigheter bytas och då måste
vattnet i hela samfälligheten stängas av. Bytena kommer ske TISDAG den 20 DECEMBER med start
kl 8. Vi räknar med att arbetet är klart kring lunch.
Avstängningen gäller allt vatten - såväl kall- som varmvatten!

Gruppavtal bredband
Påminnelse!

Avläsning av värme och vatten
Påminnelse

Intresseenkäten gav tydlig signal att vi kan uppnå
90 % deltagande.

Påminner om avläsningen av värme och vatten som
ske senast den 31 december.

Jag påminner därför om att ni som inte redan gjort
det FYLLER I OCH UNDERTECKNAR ANMÄLAN TILL GRUPPAVTALET som delades ut
i brevlådorna. Lägg den signerade anmälan i PGs
brevlåda senast den 20 december!

Du hittar formuläret på följande länk:

Har du frågor så tveka inte att ringa PG och fråga!

Nya mätare
Allt tyder på att tidtabellen för mätarbyte håller vilket innebär att monteringen startar veckan efter
nyår och kommer pågå i ca fem veckor tills alla är
klara. Ni kommer få förslag på tid då montören
kommer till er inom kort.
Så snart alla hus är klara så kommer du att få teckna
avtal med Kraftringen om fjärrvärmeleverans.
Kraftringens taxa är nu 4000 kr /år i fast avgift och
725 kr/MWh. Det innebär att vår kalkyl som angav
ca 4000 kr lägre kostnad per år och fastighet i medeltal jämfört med idag håller med råge!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdpe9dU8zoiVQrxhWUv5AkgHmmBVKyITtOYAdtDIHwo5xMQ/viewform?c=0&w=1

Länken finns också i mailet som skickades 9 dec.

Sopstationen
I den kommande veckan kommer ”två fransoser”
och programmerar igång sopstationen. Förhoppningsvis funkar allt efter någon dags arbete. Jag
räknar med att kunna dela ut TAGs under veckan.
Så kolla i brevlådan innan du går till sopstationen!
Så fort allt funkar så låser vi inkasten. Det känns
ju angeläget att de är låsta till nyår för att förhindra sprängning!

Påsar för matavfall
Börjar ditt lager sina? Påsar finns i gemensamma
förrådet som kommer vara olåst mellan kl 11
och 15 på söndag! Passa på att fylla på lagret!

Styrelsen önskar alla en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År!
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