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Sopanläggningen
Om inte något nytt hinder uppenbarar sig de
närmsta dagarna så kommer

Sopanläggningen att invigas och tas i
bruk kvällen den 28 juni.
Sopsäckarna i våra hus töms för sista gången
samma dag och kärlen för matavfall töms för
sista gången den 30 juni.
Informationsmaterial samt nycklar (2 st per fastighet) till anläggningen (samtliga inkast är låsta
enligt önskemål på stämman för att göra anläggningen barnsäker) kommer att delas ut vid invigningen. De som inte är där får material och nycklar i brevlådan samma kväll!
Observera att trummorna är relativt tröga att öppna till
följd av att en för stark fjäder var inmonterad vid leverans. Fjädern kommer att bytas ut inom kort så att
det blir lättare att öppna inkastet.

Stöld på parkeringen
En bilägare drabbades för några dagar sedan av
att någon hade tagit bort alla hjulbultar utom
låsbultarna så samtliga hjul. Så var vaksam på
kringstrykande individer och framförallt kolla din
bil om den stått ute över natten!
Mätarbyte
Mätbolaget har nu bestämt sig för vilka mätare
man ska föreslå till vårt område. Man kommer
under den här veckan också göra ett studiebesök
hos oss för att den tilltänkta leverantören ska se
hur platsen för installationen ser ut. Det verkar således som att det äntligen lossnar. Man beräknar
kunna börja monteringen tidigt i höst. Det betyder
också att Kraftringen kan precisera kostnaden för
mätarbytet.

Asfaltering av parkeringarna
13 – 14 juli
Man har nu bestämt att asfaltering av våra parkeringar (både Fågelhundsvägen och Nöbbelövs
kyrkoväg) kan ske först den 13 - 14 juli.

Det betyder att parkeringarna ska kunna
tömmas från kvällen den 12 juli till kvällen den 14 juli!
Vi kommer försöka få det hela organiserat så att
en parkering är tillgänglig den 13:e och en den
14:e. Närmare instruktioner kommer när vi
närmar oss projektstart.
Se till att inte ha något fordon långtidsparkerat
på parkeringen. Alla fordon måste vara borta
från parkeringarna de aktuella dagarna. Har
du flera fordon så se till att det som inte får
plats i garaget förvaras på annan plats utanför
samfälligheten.
Det betyder också att man inte kommer åt sin bil
i garaget en av dagarna. Information om vilken
dag som gäller för respektive parkering kommer
senare. Asfaltläggare börjar i regel tidigt och är
färdiga på eftermiddagen vilket innebär att garagen är tillgängliga på kvällen (däremot sannolikt
inte på morgonen aktuell dag!)
För att man ska kunna lägga asfalt framför garagen
krävs att man fräser ner befintlig asfalt. Denna
fräsning kommer ske före angivet datum för asfaltering men kräver inte tillgång till parkeringarna
och blockerar inte garagen mer än under den korta
stund man fräser framför resp garage.
Värmeavläsning
Digital enkät enligt samma modell som tidigare
år kommer till månadsskiftet juni – juli. Tacksam
om du fyller i enkäten så nära månadsskiftet som
möjligt.
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