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Sotning

Mätarbytet

Har nu haft besök av sotarna. De gör ett mycket bra
jobb. Demonterar köksfläkten, diskar fläkthjul och övriga löstagbara delar samt rengör fasta delar. Kör
också med en roterande viska i imkanalen. Filtret hade
jag själv kört i diskmaskinen.

Nu har alla utom ett par fastigheter fått nya mätare.
För att de sista fastigheterna ska bli åtgärdade krävs
tyvärr ytterligare en avstängning av vattnet. Besked
om tidpunkt kommer skickas ut.

Rengöring bör ske med 6-7 års mellanrum enligt sotarna.
Så du som tvekat – anmäl dig. Erbjudandet gäller under mars också. Anmälan sker till SOTNINGSVÄSENDET I LUND AB tel 046-20 90 94 mellan kl 913.

Gruppavtalet för bredband
Det har kommit en del frågor kring övergången till
gruppavtalet.
Redan bredbandskund
Ni som redan är bredbandskunder hos COMHEM ska
normalt inte behöva göra något. Från april månad ska
ni inte ha någon avgift för bredband eller basavgift för
telefoni på fakturan från COMHEM. Avgiften för
bredbandet kommer att betalas till samfälligheten.
Har du högre hastighet än 100 Mbit/sek så kommer du
dock få en extra avgift via COMHEM som är listpriset
rabatterat med 300 kr. Detta förutsätter att du betalar
till samfälligheten också.

I överenskommelsen med Kraftringen ingick att alla
mätare skulle vara försedda med backventil. Detta
har man missat. Backventilerna ska förhindra att förbrukningen trissas upp om man har en dålig blandare.
De som installerade mätarna kommer nu få gå en ytterligare runda och montera backventilerna. Tid för
detta kommer meddelas när det blir aktuellt.

Övergång till Kraftringen
Tidpunkt för när Kraftringen tar över debiteringen av
värme är ännu inte fastställd. Man har fortfarande lite
problem med de interna rutinerna för hantering av
mätvärden från vattenmätarna. Teknisk fungerar allt
redan. Vi förutsätter att det löser sig inom kort. I avvaktan på detta kör vi vidare med värmedebitering via
samfälligheten.
Avräkning för perioden från juni 2015 och till överlämnandet beräknar vi kunna genomföra under senhösten.
Det är en fördel om vi hinner få lite mätdata från de
nya mätarna som ett av flera underlag för värmedebiteringen.

Årets stämma

Har du lägre hastighet, dvs 50 Mbit/sek, så kan det behövas ett nytt modem. Hör efter med COMHEMs
kundtjänst. Ett nytt modem kostar inget.

Årets stämma äger rum onsdag den 29 mars kl 19.00
på Nöbbelövsgården vid kyrkan. Agenda med bilagor kommer att skickas ut 14 dagar före mötet.

Inte bredbandskund hos COMHEM idag
Du som idag har annan leverantör för bredband ska ta
kontakt med COMHEMs kundtjänst och anmäla att du
kommer vara ansluten till vårt gruppavtal. Gör det redan nu. Du får då, utan kostnad, det modem som krävs
för att allt ska funka.

Välkomna!

Nycklar till sopstationen

Farthinder
Som säkert många observerade så tog snösvängen med
sig de flesta farthindren. Det berodde på en liten informationsmiss hos röjarna. Tur att hindren inte var
fastsatta.
Tacksam om ni hjälper till att placera hindren där de
ska vara. Avsikten är att de ska fixeras under våren.

Det är fortfarande möjligt att slänga nycklarna till sopstationen i min brevlåda.
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