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Fullmakt till Kraftringen
Kraftringen läser nu av alla mätare (även vattenmätarna) elektroniskt vilket innebär att vi slipper
hantera avläsningsproceduren och att alla avläsningar sker vid samma tidpunkt. I avtalet med
Kraftringen har vi kommit överens om att Kraftringen kvartalsvis skickar mätvärdena till samfällighetens styrelse eftersom vi ska fördela kostnaderna för vattenförbrukningen men också ha en
uppföljning av att värmesystemet fungerar som
det ska. Det är tex inte tillåtet att stänga av värmesystemet med huvudkranarna så att cirkulationen
i huset stängs eftersom detta påverkar övriga fastigheter.
Det har nu framkommit att enligt PUL (personuppgiftslagen) så måste Kraftringen ha en fullmakt från varje fastighetsägare för att lämna ut
mätvärden till samfällighetens styrelse. Vi ber er
därför att underteckna fullmakten som delats
ut i brevlådorna och lämna den i PGs brevlåda
(Fhv 54) snarast, dock senast söndag den 24
september.

Glöm inte att

underteckna
fullmakten
och lämna den till PG (Fhv 54)
senast 24 sept.
Rensning nästa vecka
Den 19 sept (på tisdag) kommer container för
trädgårdsavfall som står kvar tom söndag.
Det betyder att det är rensning i nästa vecka!

Fyll i datum

Underteckna

Stulna farthinder
Så har det hänt igen! Någon har avlägsnat två farthinder vid värmecentralen. Det har hänt en gång
tidigare på samma ställe men då var farthindren inkastade i närliggande buskage. Den här gången är
de uppenbarligen stulna.
Styrelsen överväger att polisanmäla stölden om
inte farthindren kommer på plats snarast!
Det känns oerhört tråkigt att behöva notera att det
uppenbarligen finns personer i samfälligheten som
saboterar våra gemensamma ansträngningar att
göra området barnsäkert.
Anledningen till att farthindren inte är fästa i asfalten är erfarenheterna från snöröjningen i vintras.
Det visade sig då att det trots att farthindren markerats var svårt att parera vid plogning och flera
hinder följde med till snödrivan. Hade de varit fastsatta hade både hinder och asfalt förstörts.
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