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Tider för rensning/städning av
området
Följande tider gäller för rensning/städning av området:
Rensning

Utsättning
Tisdagar

Hämtning
måndag

Anmärkning

1
2
3
4
5
6

24/4
22/5
12/6
14/8
18/9
13/11

30/4
28/5
18/6
20/8
24/9
19/11

Rensning 1
Rensning 2
Rensning 3
Rensning 4
Rensning 5
Rensning 6
inkl. löv

Ansvariga områdesförmän är:
o
o
o
o
•

Omr A: Bengt o. Lisbeth Nyrén, Nkv 95
Omr B: Henrik Sjökvist, Nkv 53
Omr C: Anette Wahlgren, Nkv 65
Omr D: Gudrun Gudmundsdottir, Fhv 105
Rensansvarig inom styrelsen: Magnus Westerberg (Nkv 25) tel: 0706-967360

Vad som ska göras på rensningarna framgår av bilaga.

Samfällighetsavgift och värmeoch vattenavräkning för 2018
På stämman bestämdes att samfällighetsavgiften för
2018 ska vara 11 500 kr. Till detta kommer en uttaxering
på 1 000 kr för de som varit bosatta i området större delen av 2017.
Resultatet av värme- och vattenavräkningen kommer
bakas ihop med samfällighetsavgiften. Detta betyder i
de flesta fall en reduktion av avgiften. Den totala avgiften delas upp i två lika delar och ska betalas i slutet av
april respektive augusti. Värme- och vattenavräkning
och inbetalningskort för avräkning och samfällighetsavgift kommer inom kort.

Kallvattenkvalitet
Det har kommit en del klagomål på att vårt vatten på
vissa håll ibland luktar unket. Av diagrammet nedan
framgår vattenförbrukningen i området under de senaste
16 åren. Uppenbart är att vi förbrukar mindre vatten nuförtiden än tidigare vilket innebär sämre omsättning i systemet. En hypotes är att det krävs en stunds spolning på
morgonen för att få fram friskt vatten om man bor långt
ut i systemet. Börja inte med att laga kaffe! Vi kommer
undersöka vidare.
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Cykel till salu
Barncykel med 20 tums hjul till salu. Kontakta PG tel
0705284856 eller via mail pergran.n@gmail.com

Stulna farthinder
Tyvärr har vi åter drabbats av att någon stjäl våra farthinder. Speciellt område B och C är drabbade. Meddela
styrelsen om ni vet något som kan bringa klarhet.
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