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Nya Gårdsbelysningarna
Gemensam arbetsdag den 24 maj

Revisorssuppleant Ann-Britt Larsson

Nu är det dags för oss att montera vår nya gårds- och garagebelysningen. Lördagen den 24
maj kl 10 träffas vi väldigt många (hoppas vi) på parkeringsplatsen Grupp 2
(Skräddaregårdsvägen 2-20). Vi kommer behöva c:a 4 personer per gård som monterar de
nya LED-armaturerna på stolpar och garage. Resterande arbetskraft behövs för att plocka
isär de nedmonterade lamporna och sortera i lådor med Plast, Metall, Elektronik, och
glödlampor så att vi kan slänga detta i återvinningen i Råssa.
Vi räknar med att klara hela arbetet denna dag på c:a 4 timmar. Och eftersom vi räknar
med att det blir ett strålande väder kommer vi naturligtvis se till att det finns förfriskningar
och tilltugg för att säkerställa vätskebalansen.
Vi förväntar oss att ni alla reserverar denna dag. Och eftersom vi vet att det finns både
händiga flickor och handfallna gubbar inom området så hoppas vi på att alla fastigheter
finns representerade. Vi ses alltså den 24 maj kl 10:00 på parkeringen grupp 2.

Mer Fläktfilter på
ingång
I förra nyhetsbrevet erbjöd vi nya
Fläktfilter. Dessa tog slut som smör i
solsken. Vi har därför beställt fler som
beräknas komma om en vecka.
Därefter är ni välkomna att köpa filter
igen hos mig på Skräddaregårdsvägen
14. Kostnaden är 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.

Kommunens höjda vattenkostnad fastställd
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har Bollebygds Kommun förändrat
vatten och avloppstaxan. Vi protesterade till Kommunen gällande detta
och krävde ett möte med ansvariga. Resultatet av detta möte blev tyvärr
att Kommunen inte kommer att tillgodose de protester vi framlagt utan
resultatet är att den nya vatten och avloppstaxan även gäller oss. Det
betyder att från den 1 januari 2014 har man infört en brukningsavgift som
ska betalas av alla hyresfastigheter samt alla Samfällighetsföreningar.
Brukningsavgiften är 1 400 kr/år för varje fastighet. Detta betyder att vi i
år inte kan låta någon vattenförbrukning ingå i Samfällighetsavgiften. Ni
får själva planera ungefär hur mycket ni förbrukar och kommer att få
betala för er vattenförbrukning i september. Kommunens avgift per Kbm
är 29:01. De flesta vet nog ungefär hur mycket vatten man förbrukar
under ett år. T ex om ni förbrukar 125 Kbm kommer ni få en faktura i
september på 3 626 kr.

