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Enligt bifogat kallas du till Årsmöte i Erikstorps
samfällighetsförening
Onsdagen den 4 mars 2020 kl 19:00 i Gaddenskolan
Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, ekonomisk
redovisning samt budgetförslag för 2020-2021 finner du på
följande sidor i detta nyhetsbrev.
OBS! Glöm inte ta med det röstkort du finner på
dagordningen
Du missar väl inte vår hemsida?

Fläktfilter

Alla kanske inte uppmärksammat att vi både
förnyat och förbättrat vår hemsida.
Här finner du det mesta som handlar om vår
samfällighet. Tex kan du hitta alla tidigare
Nyhetsbrev, områdes- och gårdsplan,
underhållsplan, stadgar, länkar till
entreprenörer vi tidigare godkänt för olika
arbeten, många bilder från vårt område samt
hur du enkelt kan kontakta styrelsen I olika
frågor. Hemsidan hittar du på:

Intresset för fläktfilter till de
gamla anläggningarna har varit
lågt under det senaste året och vi
har därför inga planer på att
inköpa fler för tillfället.
Filter till de nya
ventillationsanläggningarna kan
hämtas hos ordföranden på
Skräddaregårdsvägen 14. Priset är
200 kr/uppsättning.

www.erikstorp-bollebygd.se

Viktigt om nya Garageportar
Redan nu i början av februari börjar man montera nya Garageportar i grupp
1-3. I samband med att vi haft genomgång av dessa 30 befintliga garage har vi
ihop med entreprenören uppmärksammat saker som måste årgärdas av
respektive fastighetsägare innan monteringen. Följande punkter kan vara
vägledande för er i grupp 4-5 som får er montering senare i höst. Nu har ni god
tid på er att ordna detta. I det fall entreprenören behöver utföra något
extraarbete beroende på att det inte är fixat kommer eventuell extrakostnad att
belasta respektive fastighetsägare.
• Strömbrytare och eventuellt eluttag ska flyttas från garagestolpen till 30
cm in i garaget på vägg eller mellanreglar.
• Det ska vara fritt på väggar och golv i garaget 3,5 m in i garaget. Inga
hyllor, virke eller annat, samt belysningsarmatur får inte finnas under
nedre takbjälkarna eller på väggarna. Detta får i så fall återuppsättas av er
själva efter monteringen. Det gemensamma garaget får vi gemensamt se
till att tömma och plocka ner hyllor.

Använd rätt soppåsar
Matavfall, hushållspapper, kaffefilter och tepåsar läggs i
matavfallspåsen, (tillhandahålls av Kommunen (kan vara grön, svart
eller speciell papperspåse för avfall) som sedan läggs i det bruna
matavfallskärlet. Man ska inte lägga kattsand, spån, blomjord och
krukväxter i matavfallet.
Restavfall ”Brännbart” ska läggas i det gröna kärlet och är det avfall
som återstår när allt annat är sorterat och lämnat till någon
återvinningsstation eller till Råssa återvinningscentral. Restavfall kan
vara trasiga kläder och skor, vissa toalettartiklar som tandborstar och
tops. Restavfallet går till förbränning och påse för restavfall
tillhandahåller du själv.

