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Enligt bifogat kallas du till Årsmöte i Erikstorps
samfällighetsförening
Tisdagen den 17 mars kl 19:00 i Bollegården
Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, motioner och
budgetförslag för 2015 finner du på följande sidor i detta
nyhetsbrev. Ekonomisk redovisning för det gångna
verksamhetsåret finns tillgänglig på årsmötet
OBS! Glöm inte ta med det röstkort du finner på
dagordningen
Nya fläktfilter?
Jag har nu fått in nya fläktfilter.
Du kan hämta detta hos mig på Skräddaregårdsvägen 14.
Kostnaden för ett paket med 2 x 2 filter (2 omgångar) är 350 kr eller för ett halvpaket
med en uppsättning 175 kr. Betalning sker via inbetalningskort till Samfälligheten.

Sophanteringen
Som vi tidigare informerat om har varje grupp numera bara 1 vanligt sopkärl samt
1 kompostkärl. Detta beroende på att ett extra sopkärl betingar väldigt höga
kostnader för oss. För att vi INTE ska råka ut för överfulla kärl är det av största
vikt att vi boende källsorterar så mycket det är möjligt och utnyttjar
återvinningsstationen vid busshållplatsen. Många knyter idag ihop sina soppåsar
väldigt hårt vilket medför att det blir väldigt mycket luft i soppåsen vilket medför
att den tar onödig plats. Se därför till att det finns möjlighet för luft att tränga ut
genom att inte knyta för hårt eller att sticka några mindre hål i påsen innan den
slängs OBS detta gäller givetvis inte det som slängs som komposterbara sopor.

Panel till våra hus
Den panel vi har på våra
hus finns numera att köpa
på Beijer i Borås. En
annan fördel är att den
redan är grundmålad
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