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Leverans av nya inkasttoppar

Nedtagning avträd

Senaste information säger att de nya inkasttopparna
med elektroniska lås som öppnas med TAG (liten
bricka att ha i nyckelknippan) levereras på onsdag
den 16 nov. Eventuellt kommer inkasten vara olåsta
några dygn i avvaktan på att TAGarna blir inprogrammerade. Det kommer att delas ut 2 TAG per
fastighet. Du får dem i ett kuvert i brevlådan i samband med att inkasten låses.

Två stora träd på gemensamma ytor närmast Nkv
65 kommer att avverkas den 1 december. I samband
med detta krävs yta för mellanlagring av virke.

I samband med bytet av inkasttopparna krävs utrymme vid sidan av sopstationen.
De två parkeringarna närmast norr om sopstationen är därför avstängda från kvällen tisdag
den 15 nov tills ge gamla topparna är bortforslade.

Enkät om gruppavtal bredband
Vi vill nu ha information om hur många som är
intresserade av att vara med på ett gruppavtal för
bredband. Priset för 100 Mbit är ca 120 kr per
månad. Avtalet förutsätter att föreningen betalar
för samtliga 90 fastigheter. Det finns dock en
möjlighet att enstaka fastigheter inte är med.
Mer information om avtalet hittar du i bilaga till
mailet. Har du frågor så kontakta PG.
Svara på enkäten:
Klicka på Ståndskallet nedan och svara på frågorna i enkäten. Svar senast den 27 november.
Ståndskallet
Fungerar det inte så klicka på länken i mailet.

Motioner till stämman
Motioner till årsstämman som sker i slutet av mars
ska vara styrelsen tillhanda senast under januari
månad.

Snökäppar
För att inte snöröjaren ska köra bort våra nya kantstenar kommer snökäppar (gula stänger med röd
vimpel) att placeras på strategiska punkter. Tacksam om ni hjälper till att se till att käpparna står
kvar på avsedda platser.

Ett par parkeringsplatser längst västerut på
parkeringen vid Nöbbelövs kyrkoväg kommer
därför vara avspärrade från kvällen den 30 nov
tills virket är bortforslat.

Elapparater i garagen
Så här i vintertid händer det att belysningen i garagen slutar funka. Detta beror vanligtvis på att någon
eller några kopplat in motorvärmare eller kupévärmare i garagen. Observera att flera garagelängor är
hopkopplade och säkrade med 10 ampere. Det går
alltså inte att koppla in belastningar på elnätet i garagen.
Om du har kopplat in någon belastning på belysningsnätet i garagen så var vänlig koppla ur
den omgående. Det är ditt fel om belysningen
inte funkar!

Rensning
Den kommande veckan är det dags för årets sista
städning av samfälligheten. Löv och fallfrukt på
gräsmattor samt ditt egna trädgårdsavfall kan placeras i container som kommer den 15 november
och står över nästa helg.

Parkering i området
Till vår stora besvikelse upptäcker vi att det parkeras bilar i området på dagar och nätter.
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT PARKERA I
OMRÅDET! Detta gäller alla ytor: gator, gräsmattor, planteringar och egna tomter!
Undantag kan göras för hantverkare under dagtid
om de inte ställer sig på gräs eller i planteringar och
snabbt kan flytta bilen om så skulle krävas.

Farthinder
Farthinder kommer placeras ut under kommande
vecka. Fast montering sker senare.
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