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Sopstationen

Mätarbytet

Vi har nu snart haft sopstationen i drift i ett år.
Under den tiden har inkasten uppdaterats så att
låsen ersattes av elektroniska lås och därmed
nycklarna ersattes med elektroniska brickor
(TAG).

Samtliga mätare ska nu vara monterade och i drift.
Datum för när Kraftringen skickar räkning på värmen är dock ännu inte fastställt.

Vi testar också att minska lukt och fluglarver genom att matbehållaren försetts med en behållare
med innehåll som ska neutralisera lukten. Eventuellt har du noterat detta. Vi ser med spänning
fram emot att se effekten när värmen slår till ordentligt.
Tillsammans med leverantören och Lunds renhållningsverk följer vi nu upp hur mycket de
olika inkasten utnyttjas för att därmed kunna optimera tömningsintervallen. Registreringarna
är helt anonyma så just dina sopvanor följs
inte upp! Mätningarna har heller inget med dina
kostnader för sophanteringen att göra. Alla kommer betala 1/90-del av kostnaden för sophanteringen. Däremot kan mätningarna medföra att
tömningsintervallen kan anpassas till sopmängden vilket förhoppningsvis i sin tur medför att
våra totala kostnader för tömning minskar.
Kostnaderna för sophanteringen följer hittills
den preliminära kalkylen bra. Vi avviker något
genom att sopvikten är större än beräknat men
tack vare att vi har stora behållare kräver det inte
tätare tömning.
Skulle du tappa (eller råka slänga) din TAG så
kan ny beställas av PG. Ny TAG kostar i dagsläget 45 kr.

Kraftringen har dock meddelat att man nu gjort
klart underlagen för debitering av kostnaden för
mätarbytena. Det innebär att räkningen på 8 200
kr (inkl moms och efter ROT-avdrag) från Kraftringen kan dimpa ner endera dagen.
För att inte belastningen på din ekonomi ska bli
för hög så reduceras samfällighetsavgiften med 6
200 kr. Reduktionen var 4 200 kr på räkningen du
betalade förra månaden och kommer vara 2 000 kr
på höstens inbetalning (för mera information se
infoblad 6 och stämmoprotokoll).

Rensning
Den 13 juni kommer container för trädgårdsavfall.
Containern står kvar över veckoslutet. Under
veckan ska årets tredje rensning äga rum.
Passa på att hämta matavfallspåsar i gemensamma förrådet under rensningen!

Dieselutsläpp
Postnord har nu fått en skrivelse från samfälligheten där vi påtalar att det inte går att köra med så
stora bilar som man hittills utnyttjat i vårt område.
Det har också påpekats att de fordon som i fortsättningen används måste framföras i gånghastighet (max 7 km/tim) och med stor uppmärksamhet
på barn i området.
Postnord kommer få betala för den sanering av
dagvattensystemet som krävdes efter dieselutsläppet samt för ny asfaltering runt dagvattenbrunnen
vid olycksplatsen.
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