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Dags för rensning
Nästa vecka, med början den 24 april, är det dags för
säsongens första rensning. Containern kommer att finnas på plats från den 24 till 30 april (eventuellt några
dagar till beroende på att det är helgdag). Kallelse till
ditt område med besked om tid och plats för samling
skickas ut av respektive områdesförman.
Varje område ska ha en ordinarie och en ställföreträdande (ofta den som ska ta över nästa år) områdesförman. När förra infobladet skickades ut saknades information om ställföreträdare. Däremot fanns info om vad
som ska göras och datum för kommande rensningar.
Följande gäller:
Område A
Omr. förman
Bengt Nyrén
Nöbbelövs Kyrkoväg 95
Extra Omr. Förman
Magnus Engström
Nöbbelövs Kyrkoväg 97
Område B
Omr. förman
Henrik Sjökvist
Nöbbelövs Kyrkoväg 53
Extra Omr. Förman
Göte Andersson
Nöbbelövs Kyrkoväg 35
Område C
Omr. förman
Anette Wahlgren
Nöbbelövs Kyrkoväg 65
Extra Omr. Förman
Jan Lawett
Nöbbelövs Kyrkoväg 63
Område D
Omr. förman
Sigmundur Gudmundsson
Nöbbelövs Kyrkoväg 105
Extra Omr. Förman
NN
xxx
Rensansvarig inom styrelsen:
Magnus Westerberg (Nkv 25) tel: 0706-967360

Samfällighetsavgift och värmeoch vattenavräkning för 2018
Inbetalningskort för första halvan av samfällighetsavgiften kommer att delas ut under de närmsta dagarna. Resultatet av avräkningen av vatten tom 2017-12-31 och
värme tom 2017-06-01 redovisas samtidigt. Summan av
avräkning och samfällighetsavgift delas i två delar och
ska betalas i april resp augusti. Står det 0 på ditt inbetalningskort så betyder det att återbetalningen på värmeavräkningen var större än samfällighetsavgiften.
Nyinflyttade de senaste månaderna får ingen avräkning
utan endast samfällighetsavgift. Avräkningen av vatten
för 2018 kommer att ta hänsyn till de månader som ska
tillkomma eller dras ifrån med hänsyn till inflyttningsdatum.

Stulna farthinder
Som tidigare meddelats så har flera av våra farthinder i
en viss del av vårt område stulits. Varje farthinder (det
krävs två för att det ska bli ett fungerande hinder) kostar
ca 1 000 kr. Det är inte helt osannolikt att det är någon i
området som inte tycker om arrangemanget med farthinder som avreagerar sig. Snälla – tala då med styrelsen i
stället!
Trots att vi har talat om trafiken i området i alla år
så fortsätter parkerandet och körandet med för hög
fart. Och vid de flesta tillfällena är det boende i området som syndar! Styrelsen pressas alltmer åt att föreslå drastiska åtgärder som tex avstängning av området för biltrafik för att förhindra att en olycka händer. Antalet små barn har till vår stora glädje ökat de
senaste åren och då ska vi se till att garantera deras
säkerhet när de rör sig i området.

Cykel fortfarande till salu – 300 kr
Barnbarnen har vuxit ifrån sin cykel så nu är den till
salu. Priset 300 kr innebär att de får var sin
hundring för cykeln. Cykeln har 20 tums hjul, fotbroms i tramporna och
handbroms på framhjulet.
Stötdämpad framgaffel. Kontakta PG på tel 0705
284856 eller via mail pergran.n@gmail.com
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