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Brev från Kraftringen
Du har de senaste dagarna fått ett (i några fall
flera) brev som bekräftelse på att allt nu är klart
och att avtal är tecknat betr fjärrvärme. Av brevet
framgår vilka mätare som finns i fastigheten samt
att avtalet träder i kraft 1 juni i år. Första faktura
beräknas komma i slutet av augusti.
Det ska finnas en rad för elmätare, en rad för värmemätare (I vissa brev saknas värmemätaren) och
en rad för varmvattenmätare. Kraftringen ska ju ta
betalt för energin som krävs för att värma varmvattnet du förbrukar däremot inte för vattenvolymen. Volymen varmvatten kommer att tillsammans med volymen kallvatten ingå i vattenräkningen från samfälligheten.
I brevet står också att det på första fakturen ska
finnas en post på 300 kr som avser inflyttningsavgift. Detta är fel! Vi ska inte betala någon inflyttningsavgift och posten ska enligt uppgift från
Kraftringen inte finnas med på fakturan när den
kommer. Att posten finns med i brevet beror enligt
uppgift på att man inte klarar att justera i datasystemet!!
Enligt de samtal vi hittills haft med Kraftringen så
ska den första fakturan dyka upp kring månadsskiftet augusti – september och avse förbrukningen från 1 juni. Då kommer antagligen också
räkningen på mätarbytet (8 200 kr).
Så sitt lugnt och avvakta fakturan. När den kommer så kolla att den har rätt nummer på mätarna.
Jag kommer skicka ut tydlig information om var
man hittar numren på fakturan och på mätaren för
respektive mätare när fakturan kommit.
Det utskickade brevet lider uppenbarligen av att
det är semestertider. Rättelser kommer sannolikt
att ske när semestrarna är slut. Styrelsen bevakar.
Undrar du fortfarande så ring PG: 0705284856.

Farthindren
Styrelsen har beslutat att farthindren tills vidare
inte ska monteras fast i asfalten. Däremot ska
hindrens placering på gatan markeras med färg.

Bakgrunden till beslutet är erfarenheterna från
vinterns snöröjning. Det är svårt att göra en bra
snöröjning om farthindren ligger på gatan. Risken
är att hindren fastnar i plogen med följd att både
hinder och asfalt förstörs. Hindren går att demontera men då måste också de armeringsjärn som
hindren fästs med demonteras med risk att asfalten
förstörs. Vi har med glädje noterat att hindren efter
en inkörningsperiod fått ligga på de platser de tilldelats.
Ytterligare farthinder kommer att köpas in för placering på några utsatta punkter som inte kom med
i första svängen.

Sopstationen
För någon vecka sedan rapporterades problem
med att öppna behållarna för restavfall och plastavfall. Tyvärr var jag på semester och kunde inte
kontrollera om det var sopor som hamnat snett
som var orsaken. Kontakt med leverantören visade att strömförsörjningen till låsen var OK.
Några ytterligare rapporter om störningar har inte
inkommit.
Råkar du ut för problem med behållarna så maila
eller ring PG.

Värmecentralen
Som säkert många noterat så har vegetationen
kring värmecentralen rensats då det visade sig att
den var på väg in i centralen via ventilationsöppningarna. All vegetation på ytan norr om centralen
kommer tas bort efter semestrarna och ersättas
med gräsmatta.
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