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Grävning i området
Kraftringen kommer inom de närmaste veckorna att
dra el från elskåpet utanför Nkv 17 (bakom garaget)
till den nya fastigheten på andra sidan Nkv som
inom kort ska bebyggas. Arbetet innebär att det
kommer att grävas i asfalt och gräsmatta från elskåpet och ut till vägen. De målningar som nu finns
i gatan visar var ledningar går och inte var man ska
gräva!

Sekatör och grästrimmer
Våra rensare verkar ha lite dålig koll på sin utrustning. Vid senaste rensningen lämnade någon kvar
sin batteridrivna grästrimmer på område D. Den
finns att hämta på Fhv 62. På föregående rensning
glömdes en sekatör på område B:s lekplats. Denna
kan avhämtas hos PG (Fhv 54). Så kolla om du har
alla verktyg på plats om du tillhör resp. rensområde.

Häckar
Så har det åter blivit sommar och trädgårdarna
grönskar. Ett litet problem som uppträder är alla
häckar som gör att våra gator i området blir svårframkomliga. Enligt Sveriges kommuner och
landsting ska en häck placeras minst 60 cm från
tomtgränsen! Så dags att komma med nu när det
gått 40 år! Men snälla ni som har häckar som hänger
ut – se till att de går max 10 - 20 cm utanför tomtgränsen. På de ställen där en häck är enda hindret
för att man ska uppnå en fri yta som är 3 m bred och
drygt 4 m hög måste häcken klippas in. Vi måste
kunna garantera att utryckningsfordon kan ta sig in
i området utan att deras utrustning skadas.

Varmvattnet
Kraftringen fortsätter sina ansträngningar att få
fram varmvatten även till de fastigheter som ligger
längst ut i systemet. Man har bytt ut cirkulationspumpen mot en ny pump i varje slinga (vi har

tre slingor), justerat strypventilerna och försökt justera återkopplingsventiler i fastigheter på vägen.
Man är dock inte nöjd med resultatet ännu. Nya
möjliga åtgärder kommer diskuteras under kommande vecka.

Sopanläggningen
Som ni säkert noterat går nu samtliga behållare att
öppna utan TAG. Detta beror på att de elektroniska
låsen är under intrimning efter att ha bytts ut. När du
upptäcker att behållaren är låst igen så testa med din
TAG. Vår ambition är att behållarna ska var låsta för
att förhindra olyckor eller missbruk/sabotage.
Och skulle du finna att behållaren är låst och inte går
att öppna med en TAG så kontakta omgående PG
per tel eller mail så att felet kan åtgärdas.

Datalagen
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data
Protection Regulation) börjar gälla inom EU nu den 25
maj. Det skall innebära bättre kontroll över hur enskildas personuppgifter hanteras.
Som medlem i samfälligheten har du lämnat din e-postadress till oss.
Vi förutsätter att du som hittills samtycker till att dessa
uppgifter finns lagrade. Samfälligheten kommer givetvis inte att sprida dem. Vi använder dem till utskick av
våra infoblad samt för information i övrigt.
Skulle Du vilja ha någon ändring, meddela detta till
samfällighetens ordförande pergran.n@gmail.com .

Renstider
En liten påminnelse om rensveckorna, dvs tiden då
container för trädgårdsavfall finns:
12-18 juni, 14-20 aug, 18-24 sept och 13-19 nov.
Under resp. vecka ska varje område (A – D) arrangera en rensning/städning vilket normalt sker tisdag
eller onsdag. Hör med din områdesförman vilket
som gäller i ditt område.
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