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Exklusivt erbjudande från
Nordsjö
Nedanstående meddelande kom i e-posten till styrelsen.
Ange eran adress när ni handlar så vet de att ni
kommer från Ståndskallet!
Hej!
Mitt namn är Åsa och arbetar om butikschef på Nordsjö
Idé & Design i Lund.
Ni som är bosatta i Ståndskallet har ju redan
ett ”konto” hos oss där ni får lite rabatt vad det gäller
utvändig samt invändig färg & vi hoppas ni är nöjda
med våra produkter och den hjälp & service som ni
får. Vi är i alla fall glada över att ha er som kunder!
Jag skulle gärna vilja ge er ett extra fint erbjudande
nu när hösten börjar närma sig och det blir dags att
kanske förnya lite invändigt.

Fakturan från Kraftringen
Så har då den första fakturan från Kraftringen kommit.
Den omfattar tiden från 1 juni tom 31 augusti. I fortsättningen kommer fakturan månadsvis.
Det har kommit en del frågor kring fakturans innehåll.
Här kommer lite förklaringar:
Den röda markeringen i bilden anger förbrukning av
värme. Bortse från volymuppgifterna i den tabellen. De
anger endast flödet genom huset (här kan man se om
huset varit avstängt, vilket inte är tillåtet!)
De blå markeringarna visar förbrukningen av varmvatten och kostnaden avser uppvärmningen av varmvattnet (volymen betalas via samfälligheten).
Observera att mätarna fungerat flera månader före den
1 juni. Avlästa värden den 1 juni ska således vara större
än noll!

Under vecka 41 (9 – 15 oktober) har ni
som bor i Ståndskallet hela 50% rabatt på
all inomhusfärg och 25% rabatt på alla tapeter hos oss.
Detta gäller exklusivt för er och vi hoppas att ni vill ta
del av erbjudandet!
Vänliga hälsningar,
Åsa Ljung
Butikschef
Nordsjö Idé & Design i Lund
Traktorgränden 3
226 60 Lund

Inspektion av garageportar
Under den närmaste tiden kommer inventering av garageportarnas status att göras tillsammans med representant för portfirman. Bengt hanterar det hela och kan i
förekommande fall vilja låna din garagenyckel.

Samfällighetsavgift del 2
Under oktober kommer räkning avseende andra delen
av samfällighetsavgiften (3000 kr) att skickas ut. I avgiften ingår avgift för sophantering samt preliminär avgift för vattenförbrukning.

Avräkning avseende värme och vatten för tiden 1 juli
2015 till 31 maj 2017 beräknas komma från samfälligheten före årsskiftet.
Räkning på mätarbytet (8200 kr) beräknas komma från
Kraftringen inom kort.
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