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God fortsättning på det nya året!
Nya garageportar

Laddning av elbilar

Strax före jul byttes ett antal trasiga garageportar
ut. Samtidigt gjorde montörerna justeringar på de
portar som anmälts vara svåra att stänga.

Styrelsens arbetsgrupp för elbilsladdning kommer
att träffa representant för Kraftringen under den
närmaste veckan. Samtidigt förs diskussioner med
kringliggande samfälligheter. Vi kommer att redogöra för olika strategier på årets stämma.

I samband med reparationerna så sparades delar till
portarna vilket innebär att vi har ett reservdelslager
som kan användas för att avhjälpa en del framtida
problem.
Har du problem med din garageport så meddela
styrelsen. Kontaktperson är Bengt (Nkv 41)

Bensintjuvar
Det har kommit flera rapporter om att man slangar
bensin på våra parkeringar.
Så se till att bilen står i garaget och ha inte en
massa soppa i tanken om du låter bilen stå ute!
Var gärna uppmärksam på okända personer som rör
sig på parkeringarna eller i området. Heja på dom
så att de vet att de är iakttagna.

Motioner till årets stämma
Enligt stadgarna finns det möjlighet att lämna
motioner till årsstämman under januari månad.
Skicka per e-post till styrelsen@standskallet.se eller pergran.n@gmail.com

Stölder i garagen
Tänk på att låsa garagedörren. Om en dörr är olåst
så kan man också enkelt komma in i de närliggande
garagen.

De portar vi har nu har, till skillnad mot de portar
vi bytte ut för ett par år sedan, ett ganska effektivt
lås som nyper runt en bygel i varje sida. Det går inte
att bryta upp en port idag utan att det blir synlig
åverkan.

Cykeltjuvar?
Det har rapporterats om en bil som rört sig lite
skumt i området tidigt en morgon och haft flera
cyklar på hållaren baktill. En man gick och spanade och fick mycket bråttom att hoppa in i bilen
och försvinna längs bussgatan när han upptäckte
att man var vaken i ett hus.
Så var rädd om era cyklar och låt dem inte stå
olåsta utanför huset. För ett antal år sedan stals fler
cyklar i området. Den gången tog man cyklar som
placerats inne på tomterna också.

Årets ordinarie stämma
Till följd av påskens placering i år och pågående konfirmationsundervisning kommer årets stämma att
ligga lite tidigare och dessutom på en måndag. Stämman kommer äga rum

Måndag den 19 mars kl 19.00 i Nöbbelövsgården
Skriv upp i almanackan och var med och delta i utvecklingen av din samfällighetsförening. Kallelse med
handlingar kommer i början av mars månad.
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