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Utskickade räkningar från
samfälligheten
I och med att värmeanläggningen fördes över
till Kraftringen kommer antalet räkningar från
samfälligheten att minska i antal.
Under 2019 kommer räkningar att skickas ut
för samfällighetsavgift och preliminär vattenavgift. Årsavgifterna kommer delas upp i två
inbetalningar förlagda till februari och augusti.
I vattenavgiften ingår också avräkningsbelopp
för förbrukningskostnader 2018.

Matavfallspåsar
Nu finns det nya matavfallspåsar tillgängliga i
gemensamma förrådet. Under fredagen levererades en hel lastpall med påsar till gemensamma förrådet. Det är lämpligt att bunkra påsar i samband med rensningar. Får du akut brist
så kontakta din områdesförman som har nyckel
till förrådet eller någon i styrelsen.
Du kan också hämta påsar gratis på återvinningsstationen på Gunnesbo eller Gastelyckan.

Utrustning i gemensamma
förrådet
I gemensamma förrådet finns utrustning som är
till för områdets skötsel men som också kan lånas av fastighetsägare inom området. Undantaget är gräsklipparna som endast är till för att
klippa gemensamma gräsytor. Din egen gräsmatta klipper du med din egen klippare!
Vill du låna stege, skottkärra eller partytält
(9*3 meter) ska detta bokas hos ansvarig person inom styrelsen. Lånad utrustning ska återställas direkt efter den bokade tiden. Det är inte
tillåtet att på eget bevåg hämta utrustning i
förrådet även om det bara är för en kort tid.

Årets stämma
Årets stämma går av stapeln onsdag den 27
mars kl 19.00 på Nöbbelövsgården.
Kallelse och handlingar kommer delas ut senast
14 dagar före mötet.

Räkningar från Kraftringen
Kraftringen skickar numera ut värmeräkning
varje månad. Räkningen omfattar kostnader för
fjärrvärme samt uppvärmning av varmvatten
under en månad. Kostnaden för volymen vatten
(kall- och varmvatten) betalar du till samfälligheten.
Fakturan från Kraftringen omfattar också elnätsavgift och, om du är elkund hos Kraftringen, även kostnaden för elförbrukningen.
Tänk på att värmeförbrukningen varierar för
olika månader och därmed månadsfakturan från
Kraftringen. Diagrammet nedan visar en typisk
fördelning under året. Värmeuttaget under sommarmånaderna beror till stor del på att det förekommer svala och lite råa nätter även under
sommaren då värmen går in ett tag.
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