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2016 var ett fantastiskt år i samfällighetens historia. Aldrig tidigare har så många stora projekt genomförts
under ett år. Vi har gjort kraftig beskärning av ytterplanteringar, spolat rent dagvattenledningar under
parkeringarna, asfalterat om parkeringar och satt nya kantstenar, byggt ny sopanläggning, satt upp nya
orienteringstavlor, lagt ut tolv farthinder i området, tecknat nytt snöröjningsavtal med Lunds Grusterminal, överlåtit värmeanläggningen till Kraftringen, beställt och påbörjat byte av alla mätare i värme- och
vattenanläggningen samt tecknat gruppavtal med ComHem om bredband.
Vi ser nu fram emot 2017 som vi hoppas blir ett lite lugnare år som ger oss alla tillfälle att uppleva de
positiva effekterna av satsningarna som gjordes 2016.

Graninsamling

Mätarbyte

Liksom tidigare år har vi fått brev från H43 pojklag
i handboll som skriver:

Mätarbytena startar den här veckan med att sex hus åtgärdas. Samtidigt som värme- och vattenmätare byts
kommer också elmätare att bytas. Detta innebär ett kortare strömavbrott för aktuell fastighet!

”Lördag den 14 januari från kl 10.00 kommer vi
och hämtar din julgran och lämnar den till återvinningscentralen.
Ställ ut granen väl synlig med en liten plastpåse
innehållande 40 kr fäst vid granen, eller i ett kuvert i brevlådan. Hittar vi inte pengarna så
knackar vi på.
Vill man ge mer är vi naturligtvis tacksamma för
det.
Pengarna går oavkortat till H43 Lund, handbollslag, pojkar, födda 2003”.
Önskas med information ring Maria Kjellström
0705-658900

Råttor i området
Det har under en period kommit signaler om att det promenerar råttor i vårt område. Jag har nu själv sett en passera min tomt! Det är således inte bara i ytterområdena
utan i hela området som de förekommer.
Kontakta era försäkringsbolag men se också till att det
inte finns mat tillgängligt för råttorna. Inga matrester i
komposten och ingen fågelmat på mark eller i träd (råttorna är bra på att klättra). Enligt uppgift ska också äpplen på mark falla bestarna i smaken.

Mätfirman bokar tider per telefon med er succesivt under perioden. Har ni speciella förutsättningar så maila
detta till janne.skurup@telia.com som ansvarar för mätarbytena (se föregående infoblad).

Sophanteringen
En stor eloge till er alla som trots att det stundtals varit
fullt i containrarna under helgerna inte placerat sopor
runt containrarna utan hjälpt till så att sta-tionen är ren
och snygg och i toppskick!
Ni har säkert märkt att inkasten till kartong och plast
stundtals inte gått att öppna. Detta har berott på att plasten ofta är fluffig och därför inte packar sig utan lätt fylller hela inkasthuven. Försök därför att paketera fluffig
plast och tryck bort så mycket luft som möjligt. Julklappspapperet har haft samma effekt i kartongcontainern men där har också kartonger som inte pressats ihop
snabbt fyllt upp.
Jag har vid ett flertal tillfällen tryckt ihop innehållet i
containern via serviceluckan på baksidan och därmed
gjort plats för mer sopor vilket visar att bättre paketerat
avfall gör att det tar längre tid tills containern blir full.

Gruppavtal bredband
Avtalet är nu signerat av Samfälligheten och träder
i kraft 1 april. Mer information kommer att skickas ut
till er i god tid före tidpunkten för start.
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