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Vattnet avstängt onsdag 8/2 från kl 9.00
Då det visat sig att ytterligare några fastigheter har problem att stänga vattnet måste avstängningsventilerna i de fastigheterna bytas för att mätarbyte ska kunna ske. Tyvärr måste vi då stänga vattnet i hela
området. Arbetena beräknas vara klara kring lunch.

Påminnelse om att värmen är avstängd torsdag 9/2
mellan 20.00 och 02.00
Kraftringen ska utföra reparationsarbeten i fjärrvärmenätet och stänger värmen på kvällen den 9/2. Du
har fått info i brevlådan från Kraftringen. Antagligen ska rören i parken på väg mot Nöbbelövs centrum
bytas. Avstängningen gäller fler områden på Nöbbelöv.

Gruppavtal bredband
På COMHEMs hemsida kan man läsa följande information för våra adresser:

SNART FINNS DET GRUPPAVTAL PÅ DIN ADRESS
Från 2017-04-01 omfattas din adress av ett gruppavtal på följande tjänster:
 Bredband
 Telefoni
Om du vill ha våra tjänster innan gruppavtalet börjar gälla, kontakta Kundservice på 90 222 så hjälper vi dig!
Om du redan idag har en tjänst som omfattas av gruppavtalet kommer du att få rabatten automatiskt när
gruppavtalet börjar gälla.

Sotning

Nycklar till sopstationen

Rensning av köksfläktar pågår nu fört fullt i vårt område. Ca 40 fastigheter har hittills anmält sig. Det är
inte försent att kontakta SOTNINGSVÄSENDET I
LUND AB. Anmäl er på tel 046-20 90 94 mellan kl 913.

Många har redan lagt sina nycklar till sopstationen i
min brevlåda. Ni som inte lämnat nycklarna ännu är
välkomna att göra det. Vi fick ju de elektroniska låsen
gratis och det känns därför bra att se till att leverantören kan använda nycklarna på andra anläggningar.

Råttor och Anticimex

Motioner till årsstämman

Det rapporteras iakttagelser av enstaka råttor i områDet har inkommit önskemål om möjlighet att ladda eldet. På de platser där öppna komposter och fallfrukt
bilar i/vid garagen.
avlägsnats har råttorna försvunnit. Så har du en öppen
Kontakt har tagits med Kraftringen som kommer att
kompost så är sannolikheten att råttorna utnyttjar den
undersöka vilka möjligheter som finns (hur mycket el
som bostad inte obefintlig!
som finns framdraget på olika ställen). Man kommer
Vi föreslår att ni i samverkan med Anticimex sätter ut
presentera några olika scenarier samt kostnaderna för
vanliga fällor i trädgården om ni misstänker råttbo.
dessa.
Samfälligheten kommer inte satsa på de dyra elektroVi återkommer med mer information när sådan finns.
niska fällorna. (kostnad 30 000 kr för tre fällor under
ett år!)
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