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Gruppavtal bredband

Sotning

Som meddelades i förra infobladet så är gruppavtalet
för bredband med COMHEM klart. Det börjar gälla
från 1 april. Du kan redan nu anmäla till COMHEM
att du ska anslutas till gruppavtalet. I bilagan på nästa
sida finns information om vad som behöver göras.
När du anslutits så gäller att du inte ska betala något
för bredband till COMHEM (under förutsättning att du
inte gjort speciell beställning och valt högre hastighet
än 100 Mbit/sek). Fakturan för bredbandet betalas
av samfälligheten. Avgiften för TV betalar du däremot själv som tidigare.

Nu har ni fått information från SOTNINGSVÄSENDET I LUND AB om sotning i era brevlådor. Anmäl
er på tel 046-20 90 94 mellan 9-13 eller på mail
info@sotarnailund.se
Priset 645 kr inkl moms gäller till 1 april i år.

Nycklar till sopstationen
Nycklarna till sopstationen är inte längre till någon nytta för oss. Däremot kan leverantören använda dom till låsen på andra stationer. Vi ber er
därför att lägga nycklarna i PGs brevlåda (Fhv
54). Knyt ihop nycklarna med en lapp med ditt
husnummer.

Låset på pappersinkastet
Som ni säkert noterat så har behållaren för papper hittills varit olåst. Detta beror på att en kabel skadades
vid installationen och reservdel fick skickas efter från
Tyskland. Senaste informationen säger att den nya
enheten kommer monteras de närmsta veckorna
så bli inte förvånad om behållaren helt plötsligt
måste öppnas med TAG.

Råttor och Anticimex
Som tidigare meddelats finns det råttor i området. Enligt Anticimex är detta ett problem på hela Nöbbelöv
- antagligen till viss del till följd av byggnation mm.
Anticimex har föreslagit en lösning som innebär att tre
elektroniska fällor placeras inom ett mindre område
inom samfälligheten. Kostnaden är 30 000 kr/år och
bindningstiden minst ett år!
Styrelsen har valt att avvakta och rekommenderar att
vanliga fällor sätts ut tills vidare. Gift är inte aktuellt i
bostadsområden.
Tacksam för rapporter om fångster samt förekomst av
råttor i området som underlag för ev. framtida beslut.

Motioner till årsstämman
Onsdag den 29 mars kl 19.00 är det dags för årets
stämma som kommer ske i Nöbbelövsgården enligt
tradition. Motioner till stämman ska ha inkommit
senast den sista januari i år. Skicka på mail till styrelsen@standskallet.se eller pergran.n@gmail.com .
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