Ståndskallets Samfällighetsförening
Informationsblad

13:2016

25 november 2016
PG Nilsson

Så uppskattar vissa vårt jobb!

I torsdags placerades de farthinder ut som vi kommit överens om skulle införas för att få ner hastigheten
på fordon i området och därmed behålla en för barnen säker miljö. Döm om min förvåning när jag
upptäcker att de hinder som placerats i sydvästra delen av området (område B) hade försvunnit på
fredag morgon. Efter lite letande återfanns de uppkastade i intilliggande buskage vid värmecentralen
(bilderna) resp i en tallbuske vid Nkv 53.
Det gör oss oerhört ledsna och förbannade att personer i samfälligheten uppträder på det här viset!

Farthindren kommer inom kort att fästas i asfalten. Avsikten är att hindren ska vara placerade i anslutning
till utfarter från lekplatserna samt vid infarterna till området. Det kan bli aktuellt att placera ut fler farthinder om behovet blir uppenbart. Ni som bor närmast hindren ombeds att placera en blomkruka eller
liknande invid er fastighet där farthindret placeras. Detta förhindrar att man försöker smita förbi hindret
genom att stryka utmed fasaden. Vi tackar för hjälpen!

Nya mätare

Sopstationen

Nya mätare kommer att installeras under de första
fem veckorna 2017. Ni kommer få besked om dag
och tid via mail och post om några veckor.

Programmering av våra TAGGAR pågår i Frankrike! Beräknad leverans om ca 14 dagar.

Gruppavtal bredband
Intresset är mycket stort för gruppavtal. Vi saknar
dock fortfarande svar från några. Påminnelsemail
har skickats ut! Tacksam om du fyller i och skickar
in snarast. Om allt går enligt planerna borde vi
kunna ha avtalet på plats 1 april!

Avläsning av värme och vatten
Under senare delen av december kommer ni få en
uppmaning att läsa av framförallt vattenmätarna.
Tyvärr funkar knappt några värmemätare. Avläsningen ska rapporteras i enkät som kommer via
mail som tidigare. Vi räknar med att det blir den
sista avläsningen vi ska behöva göra manuellt!
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