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Buss 3 på Fågelhundsvägen

Lövrensning lördag 18/11 kl 10

Nu har arbetena för att göra det möjligt för 3:ans buss
att fortsätta till Stångby inletts. Den 11 december är det
tänkt att vissa 3:or ska fortsätta till Stångby samtidigt
som linje 21 dras in. Arbetena består i att dels skapa en
ny hållplats på östra sidan av bussgatan vid Hubertusparken dels bygga om i vändplatsen så att bussen kan
fortsätta från bussgatan till Fågelhundsvägen. På sikt
ska också hållplatsen på västra sidan vid Hubertusparken byggas om.
Hittills har man sagt att det inte ska bli parkeringsförbud
på Fågelhundsvägen. Vi kommer bevaka att det löftet
hålls!

Nästa vecka (14/11 – 20/11) finns container för trädgårdsavfall på plats. Renslagen ansvarar för att gågator, parkeringar och gräsmattor är befriade från så
mycket löv som möjligt vid veckans slut.
Eftersom det blir mörkt snabbt om kvällarna så föreslås att gemensamma renssamlingar flyttas till
LÖRDAG den 18/11 kl 10.00 om inte rensansvarig
meddelat annat.
Lägg gärna ditt egna trädgårdsavfall i containern under veckans inledning så ser vi till att tömma containern inför helgen.

Farthinder och flaggor

Tänd din utomhusbelysning

Våra farthinder utgör ett problem vid snöröjningen. För
att hjälpa snöröjarn så kommer farthindren att markeras
med gula flaggor på samma sätt som förra året. Farthindren kommer inte att sättas fast då vi vet att det trots
flaggorna finns risk att plogen tar med hindren. Om de
då är fastsatta kommer både hinder och asfalt att förstöras.

Trots gatubelysningen så är det lite skumt i vissa delar
av samfälligheten. Se därför till att ha utebelysningen
tänd på ditt hus. En bra lösning är att köpa en lampa
med inbyggt skymningsrelä och placera den i din utearmatur. Lampan tänds då när det blir mörkt och släcks
när det ljusnar på morgonen. LED-lampor som drar ca
5 W och är försedda med skymningsrelä hittar du tex
hos Biltema, Clas Ohlson, Kjell&Company eller i välsorterade elaffärer. De kostar ca 100 kr.

Flaggor kommer också placeras vid infarterna för att
markera var kantstenarna finns så att inte plogen kör
bort dem.

Är huset för varmt?

Mossarensning av tak
Du har säkert noterat att ett antal tak har rensats från
mossa i området. Mekanisk rensning som undviker
högtryck rekommenderas. Arbeten har utförts på olika
fastigheter under de senaste två åren varför det går att
se resultaten (obs ej målning av tak!). Det tar något år
innan man ser effekterna av den kemiska behandlingen
som utförs efter att den mekaniska rensningen har
gjorts.
Erbjudande kommer att komma på vårkanten. Kostnaden låg i år på ca 6 000 kr efter ROT.

Upplever du att ditt hus är för varmt även om alla termostater är lågt ställda – eller kanske för kallt även om
termostaterna står på max.? Kontakta i så fall PG. Vi
fick ny värmeväxlare och ny cirkulationspump i våras
vilket kan ha ändrat förutsättningarna i systemet. Det
kan också vara så att just ditt hus är lite feljusterat.
Tänk på att det INTE är tillåtet att stänga av värmen till
huset eller att på egen hand justera strypventil eller
andra systemventiler. Termostaterna på radiatorerna får
du naturligtvis reglera fritt och sätta på noll om du vill.
Om termostaterna står på noll kommer inget vatten att
gå upp i radiatorerna utan shuntas förbi. Cirkulationen
i rörsystemet mellan radiatorerna finns dock hela tiden
och kan om för mycket vatten går genom huset ge en
basvärme som är för hög. Fördelen med cirkulationen
är att vi har varma golv.
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