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OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Reparation av elen i garagen på
Nöbbelövs kyrkoväg
Nu är det dags för kontroll av vad som orsakar
att det inte finns el i vissa garage på Nöbbelövs
kyrkoväg.
Elektrikern kommer tisdag den 29 oktober. De
garage som berörs är i först hand garage nummer
23- 41 dvs de två längorna närmast containerplatsen.
Ni som har garage i intervallet 23 till 41 dvs ni
som bor på
Nöbbelövs kyrkoväg 1 till 25
Nöbbelövs kyrkoväg 67 till 75
Nöbbelövs kyrkoväg 111
lämnar antingen garaget olåst på morgonen
den 29:e eller lämnar en nyckel till garaget till
PG (Fhv 54) på måndag kväll!
Meddela PG, tex via mail, om ni väljer att
låta dörren vara olåst.
Glöm inte att lämna nyckel till PG om Du
väljer det alternativet.

Belysningen i området
Armaturerna utanför Nkv 47 och 87 samt Fhv 58
kommer bytas mot LED-lampor.
Meddela Kristina Fhv 64 om det finns fler armaturer som är i dåligt skick. I budgeten finns ett
utrymme för utbyte av ca 10 armaturer per år.

PG Nilsson

Fällning av träd
Styrelsen har efter samråd med områdesförmän
beslutat att följande träd i området ska fällas:
Döda träd på gröningen mellan Fhv 64 och 66
Dött träd framför Nkv 1
Lönn framför Fhv 58
Poppel framför Fhv 12
Grenar på pilar intill Fhv 42 och 44
Eventuella döda träd i ytterplanteringarna samt
större grenar som hänger över garagetaken.

Bilparkering
Observera att det INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER är tillåtet att parkera bilar i
området. Finns inte plats på parkeringen kan
man ju prova att ställa bilen i garaget eller parkera på Fågelhundsvägen.

Bil- och cykelkörning i området
Till sist vårt ständiga problem: Bilkörningen i
området.
Det är fortfarande många som kör alldeles för
mycket och alldeles för fort med bil i området.
När det gäller fortkörning avser detta även cyklister. Observera att den skyltning vi har innebär att all trafik i området ska ske på gångtrafikanters villkor vilket innebär max 5 – 7
km/tim!

Bidrag till infobladet
Har Du något som du tycker borde spridas till
alla i samfälligheten så maila till PG.
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