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Nyckel till elskåp

Det är nu klart att räkningen för mätarbytet (8200
kr) kommer under september. Då kommer också
den första värmeräkningen från Kraftringen.
Räkningen omfattar värmekostnader för uppvärmning av hus och uppvärmning av varmvatten
och avser månaderna juni, juli och augusti. I fortsättningen kommer fakturorna månadsvis. Vill du
ha annan period så kontakta Kraftringen.

Det har visat sig att många
saknar nyckel till det utvändiga elskåpet. Den ursprungliga nyckeln i form
av en ratt ser ut enligt bilden till höger. Ny nyckel
torde kunna köpas i elaffär.

I oktober så kommer den andra delen av samfällighetsavgiften. Den är i enlighet med information som gått ut i tidigare infoblad reducerad till
3000 kr (normalt 5000 kr).

Ett alternativ är apparatskåpsnyckeln som finns
hos Clas Olson (art nr 363778). Man får då använda
trekantsnyckeln för att
öppna elskåpet.

Slutavräkning för vatten och värme för perioden
1/7 2015 till 31/5 2017 kommer skickas ut i slutet
av året. Perioden har blivit två år till följd av att
mätarbytet drog ut på tiden.

Nyckeln finns också hos
Biltema men kallas då universalnyckel.

Några andra räkningar är inte aktuella från samfällighetens sida under det här året.

Fullmakt

Handelstorget

Den uppdaterade personuppgiftsdatalagen (PUL)
kräver en fullmakt från varje fastighet för att
Kraftringen ska kunna vidarebefordra mätvärden
till samfälligheten.

Under den här rubriken kommer förmedling av varor att tjänster att erbjudas. Det har visat sig att
många inom området söker efter vissa prylar eller
vill bli a med något. Kontakta PG!

Vi ber dig därför att underteckna den fullmakt som
kommer delas ut i brevlådorna inom kort och
lämna den i PG:s brevlåda (Fhv 54) snarast möjligt.

• Sjöstensplattor

Inbrott
Under helgen som passerade gjordes inbrott i ett
garage på Nkv. Takräcke och verktygslåda blev bytet.
Se till att din garageport är ordentligt låst. Nuvarande portar är, till skillnad från de portar vi hade
tidigare, försedda med en låsmekanism som är
ganska jobbig att bryta upp eftersom det krävs att
låset bryts sönder.

Nkv 105 gör om trädgården varvid ett antal
sjöstenplattor blivit över. Om du har behov av
dessa så tag kontakt med 105.
OBS! Gäller inte markteglet som ligger utanför
fastigheten. Dessa stenar ska återanvändas vid
renoveringen!

• Grön färg
På grund av felbeställning har Nkv 111 ca 2 liter
grön färg (avsedd för vindskivor) att sälja till reducerat pris.
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