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Detta visste eller tänkte du nog inte
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Vart går pengarna i vår fond
Under de senaste 10 åren har vi investerat stora belopp av medlemmarna pengar ur den fond som vi har. Totalt har
vi investerat nära 3,5 miljoner kr. Många undrar säkert vad har vi fått för pengarna? Om inte så är vi övertygade om
att när man ser resultatet så håller man med om att vi fått mycket för pengarna och att det är väl investerat i att höja
värdet på vår Samfällighet. Några exempel på investeringar ser du nedan.
Asfaltering 3 etapper
2,26 Mkr.
Ändringar av vattenmätare och erbjudande gemensamt vatten 44 300 kr
Fiber o Bredband
286 875 kr
Lekutrustning
234 448 kr
Gårdsbelysning
248 638 kr
Garageportar etapp 1 400.000 kr
Påpekande från Kommunen

Tyvärr har vi fått påpekande att det används felaktiga plastpåsar till
kompost som slängs i de bruna tunnorna. I dessa tunnor får enbart
användas gröna eller tunna vita påsar som vi erhåller av Kommunen. Om
någon mot förmodan har kvar rullar av de tidigare tunna svarta påsarna
får dessa användas tills vidare

Vår Samfällighet på Facebook

Akta våra barn
Tyvärr har vi fått flera klagomål från
boende att bilar framförs inom gårdarna
med för hög hastighet. Du har inte mer
bråttom än att du kan krypa fram. Då ser
du också våra underbara barn.

Nu hittar du oss även på Facebook. Sök efter: Erikstorps
samfällighet. Du ansöker bara som boende att bli medlem så
godkänner vi. Tanken är att detta ska vara ett komplement och
alternativ till det Nyhetsbrev vi delar ut med jämna mellanrum.
Här hoppas vi på att våra medlemmar och boende ska kunna
konversera med varandra när man vill framföra eller undrar över
något. Tänk vad bra att kunna ställa frågan i det fall man saknar
några brädor eller skruvar till något man behöver eller om man
undrar om grannen kan låna ut sin grill med en halvgrillad oxfilé.
Uppfinningsrikedomen om vad man vill
skriva har ni själva och svaren har vi i den
samlade kompetensen hos våra boende i
samfälligheten.

