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Så börjar då sommaren lida på sitt slut och det är
dags för höstens första nyhetsbrev. Nedan kan du ta
del av en del nyheter men också en uppmaning till
alla inför den kommande asfalteringen.
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Ny Sopmaskin
Eftersom det varje år innebär en massa sopande på gångbanor och parkeringar har vi köpt in en bensindriven
sopmaskin som placerats i maskinparken i det gemensamma garaget på grupp 5. Innan du använder den är det viktigt
att du tar del av instruktionen som sitter på maskinen. Sopmaskinen förbokas på samma sätt som för övriga maskiner
via almanackan som sitter intill maskinerna.

Avläsning av din vattenmätare
För att vi ska kunna göra en avstämning gällande hur mycket vatten du förbrukat under de senaste 12månaderna måste du läsa av din vattenmätare senast den 9 september.
Du fyller i uppgifterna i rutan nedan och lämnar talongen till din gårdsrepresentant senast den 9 september.
Vem som är din gårdsrepresentant ser du i rutan överst till höger. Gårdsrepresentanten samlar in talongerna
och lämnar dessa till Ordföranden senast den 11 september. Därefter kommer vår kassör att lägga
inbetalningskort i era respektive brevlådor gällande vilket belopp du ska betala för årets vattenförbrukning.
Avräkning skrer mot det förskott du inbetalat under året avseende vatten.
Min vattenmätare
Mätarens ställning är: (alla siffror utom dom vid visarna)
Namn:
……………………….........................................
Adress:
……………………….........................................
Telefonnummer som du kan nås på:
Tfn: ……………………. Mobil: ………………………

Viktigt inför Asfaltering
Senast 2020 ska vi ha asfalterat om
resterande gångbanor o parkeringar. Men det
kan mycket väl hända att vi tidigarelägger
detta arbete. Vid besiktning från
entreprenörer har dessa påpekat att det på
flera ställen växer häckar och annat ut över
gångbanan vilket omöjliggör asfaltering, Du
uppmanas därför att omgående se till att du
inte har någon växtlighet som på något sätt
kan förhindra asfaltering. Detta gäller även
gemensamhetsytor på grupperna. Varken
entreprenör eller styrelse kommer att ta något
ansvar för skadade häckar eller buskar som
inte kortats in vid befintlig tomtgräns..

