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Varmvattensystemet
Det är nu klart att Kraftringen kommer att byta ventilerna enligt följande schema:

Tisdag 25 september med start kl 8,30
69
63
61
77
33
51
49
4
efter kl 15
Om arbetena går snabbt kan även 5, 2 och 58 bli aktuella den 25.

Onsdag 26 september med start kl 8,30
11
5
2
6
62
58
56
46
30
Om arbetena går snabbt kan även 66 och 87 bli aktuella
den 26.

Torsdag 27 september med start kl 8,30
66
87
107

På fredag förmiddag kommer slutjustering att ske
varför fastigheterna måste vara tillgängliga då
också.
Nyckel kan deponeras hos PG (Fhv 54).

Tänk på att rörinstallationerna ska vara åtkomliga och att tillräckligt arbetsutrymme
finns. Speciellt i 1½-planshusen är det trångt då
den aktuella ventilen sitter längst in i hörnet
bland alla rör och mätare.

Varmvattnet avstängt
Ni som inte finns på listan över berörda fastigheter kommer märka av arbetena genom
att varmvattnet tidvis kommer att vara avstängt mellan kl 8,30 och 17 under de aktuella dagarna!
Efter injusteringen på fredag hoppas vi att
alla ska ha riktigt varmvatten i sina kranar!

Grävning vid Nkv 19 - 21
På måndag kommer den tidigare annonserade
grävningen utanför Nöbbelövs kyrkoväg 19 och
21 att börja. Man ska dra el från elskåpet bakom
garaget utanför Nkv 19 till den nya fastigheten
som ska byggas på andra sidan Nöbbelövs kyrkoväg. Grävningen planeras ske i asfalt i så liten omfattning som möjligt.
De provgrävningar som skett på tomten har inte
medfört några arkeologiska fynd så projektet har
tydligen fått klartecken att gå vidare.
Vi förmodar att arbetena kommer ta några dagar.

Bilnyckel upphittad idag
En bilnyckel har upphittats på parkeringen på
Fågelhundsvägen. Nyckeln finns hos Stefan på
Fågelhundsvägen 12 och utlämnas mot beskrivning.
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