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Tider för rensning och container för trädgårdsavfall
Container kommer finnas på plats följande tider:
- 18/4 – 24/4
- 16/5 – 22/5
- 13/6 – 19/6
- 15/8 – 21/8
- 19/9 – 25/9
- 14/11 – 20/11
Rensning ska utföras under angivna veckor. Områdesförmannen meddelar dag och tid för respektive område.
Rensförmän 2017:
Omr A Nkv 93 Niedenthal simon.niedenthal@mah.se
Omr B Nkv 55 Nilsson
annika.berndtsson@swipnet.se
Omr C Nkv 25 Westerberg mmaagnus@icloud.com
Omr D Fhv 12 Jönsson
stefanjnz@gmail.com
Rensansvarig inom styrelsen är
Magnus Westerberg Nkv 25
mmaagnus@icloud.com
Sammankallande i E-gruppen är
PG Nilsson Fhv 54
pergran.n@gmail.com

Sopstationen
Någon har placerat en planka vid planket på sopstationen. Den som gjort detta ombedes att omedelbart avlägsna plankan.
Det är absolut förbjudet att placera någon typ av
avfall utanför sopbehållarna! Sopstationen ska
vara ren och snygg.
Har du sopor som inte får plats i inkasten så är det din
skyldighet att ta dessa till någon återvinningscentral.

Mätarbytet
Mätarbytet är nu i princip klart. Endast en fastighet är
kvar och det beror på att en avstängningsventil för
fjärrvärmen inte kunde stängas. Kraftringen förbereder
reparation av ventilen (kräver svetsning!). Så snart det
är gjort kommer överlåtelsen att ske.

Råttor
Senast
rapporterad
iakttagelse resp fångst
av råtta är från den 19
mars. Förhoppningsvis har åtgärdande av
komposter och fallfrukt haft effekt.

Sopning av området
Samhall kommer under kommande vecka att sopa
upp gruset på våra gator. Passa på och ta bort ogräs
i tomtgränsen och se till att sopa ren din entré (sopa ut
gruset på gatan) så att gruset kommer med i sopningen.
Ställ också undan eventuella hinder så att sopningen
kan ske enkelt.

Årets ordinarie stämma
Protokoll från årets stämma kommer att under veckan
skickas ut via e-post. Vill du ha protokollet på papper
så kontakta PG.
På stämman fastställdes att avgift för samfälligheten,
sophantering och preliminär vattenavgift, totalt 10 000
kr per år, fördelas på en inbetalning på våren och en på
och hösten. Räkning för bredband, 1440 kr kommer separat.
Under 2017 kommer varje fastighetsägare att få betala
8200 kr till Kraftringen för mätarbytet. För att nettobelastningen per fastighet inte ska bli större än 2000 kr
kommer inbetalningarna till samfälligheten reduceras
och bli 800 kr på våren och 3000 kr på hösten dvs 3800
kr totalt. För att uppnå 10 000 kr per fastighet kommer
skillnaden (6200 kr per fastighet) att överföras från underhålls&förnyelsefonden till kassan. För mer information läs stämmoprotokollet.

Gruppavtalet för bredband
Nu är gruppavtalet i gång. På era fakturor från COMHEM ska ni inte betala något för bredband. Om ni inte har
några tillvalstjänster för telefoni (telefoni bas) så ska abonnemangsavgiften för telefoni också vara noll. Har ni
tillvalstjänster som nummerpresentation mm så kostar det dock lite. De rabatterade priser som gäller för oss hittar
du på https://www.comhem.se/telefoni .
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