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Varmvattensystemet

40-års jubileet

Nu är datum fastställt för när bytet av returventiler
i varmvattensystemet ska äga rum. Syftet med arbetet är att alla ska få rätt temperatur på varmvattnet – varken för hett eller för kallt! Som tidigare
meddelats så är det 21 fastigheter som berörs nu
(en är redan åtgärdad). Övriga fastigheter kommer
märka av arbetena genom att varmvattnet tidvis
kommer att vara avstängt under de aktuella dagarna.

Så har då 40-årsfesten gått av stapeln. Av reaktionerna hittills så var det en mycket lyckad tillställning med trevligt folk och en mycket bra speleman som underhöll oss under kvällen.

Arbetet planeras ske den 25, 26 och 27 september och starta kl 8.30 på morgonen. Under arbetstid de aktuella dagarna kommer således varmvattnet att tidvis vara avstängt. Man planerar att
först åtgärda den västra slingan, därefter den östra
slingan och slutligen mittslingan.
Följande fastigheter berörs den
25 september: 69, 65, 63, 61, 77, 33, 51 och 49.
26 september: 11, 5, 2, 4, 6, 62, 58, 56, 46 och 30
27 september: 66, 107, och 87

Ett stort tack till Bengt (41), Bengt (16), Patrik
(66), P-O (56) och Hans-Ove (99) för deras hjälp
med att resa och riva tälten samt till Cassandra
(85) och Britta (51) för deras insatser som lektanter för barnen. Och till sist ett tack till Bengt (41),
Bengt (16) och Margaretha (54) för ett de tog
hand om tävlingsmomenten. Tipsraden och den
rätta raden kommer på hemsidan.
Foton från festen samt de bilder som ingick i ”fotoutställningen” kommer också att finnas på hemsidan när den presenteras i sin nya form.
Har du fler foton från händelser i samfälligheten
och vill dela med dig så skicka gärna dessa till
mig. Har du inte bilderna i elektronisk form så kan
jag skanna in bilderna. Vår tanke är att det ska finnas ett bildbibliotek på hemsidan.

Ni ombeds att se till att fastigheten är tillgänglig
och att området kring vattenmätarna är fritt.
Det är ett bökigt jobb så det krävs svängrum.
Har du problem med att vara hemma så finns
möjligheten att deponera nyckel hos PG.
Jag är tacksam om ni som är berörda ger mig
ett svarsmail inom några dagar där ni bekräftar
att någon kommer att vara hemma aktuell dag
alternativt att nyckel kommer att deponeras.
Jag förväntas lämna klartecken till Kraftringen
på fredag!
Om du undrar över något så ring PG
0705284856
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