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Debitering av vatten
Vi har nu fått in årsförbrukningen från samtliga fastigheter och vår kassör kommer senast under oktober månad att
lägga en uppgift i era brevlådor hur mycket ni ska betala för vatten under det gångna året. Avgiften till Kommunen
är för närvarande 29:01/Kbm vatten. C:a 75% av alla våra fastigheter har förbrukat mindre vatten än föregående år.
Eftersom vattenförbrukningen är en enskild uppgift för varje fastighet kommer vi i år inte att lämna ut uppgifter till
alla över hur mycket vatten som förbrukats i alla fastigheter. Om någon ändå är intresserad av hur mycket den egna
förbrukningen varit jämfört med tidigare år kan ni bara skicka en e-post till mig ralph.arnestig@telia.com så ska
jag svara er omgående.

Skador på suterränghus?
Två fastighetsägare med suterränghus har konstaterat en brist i
ventilationskanalen som leder från bottenplattan och som mynnar
ut bakom panelen på övervåningen vid altandörren. På bifogad
bild kan ni se vilka skador som kan uppstå samt var
ventilationsröret mynnar ut. Vi vill därför uppmana samtliga med
suterränghus att undersöka så ni inte har några skador på eller
bakom panelen vid detta utlopp och vid behov anlita
yrkeskunniga hantverkare för eventuella åtgärder.
Parkering vid garage
På förekommenanledning vill vi
vädja till alla boende att se till att
parkering endast sker inom
markerade parkeringsrutor. På några
av våra gårdar sker parkering på
andra ytor inom parkeringsplatsen
vilket innebär hinder för de boende
att komma till sina garage eller
hindra utfart från parkeringsrutorna.
Om det skulle vara fullt på
parkeringen så är det fullt tillåtet att
parkera på båda sidor av Listvägen,
Bjälkvägen eller
Skräddaregårdsvägen

Kostnaden för sophämtning

Panel till våra hus

Vi har en hög kostnad för sophämtning. Vi betalar
varje år 7 200 kr/gård för ett grönt och ett brunt kärl.
Alla gårdar har ett stort grönt och ett brunt kärl.
Dock har grupp 5 ett extra grönt kärl som vi gärna
skulle vilja ta bort för att minska de extrakostnader
detta kärl innebär. Fortfarande slarvas det en hel del
på samtliga gårdar med vad som slängs i kärlen eller
hur soporna förpackas. Tänk på att kartonger, mjölkoch smörförpackningar, plastflaskor, burkar osv ska
slängas vid återvinningscentralen vid
busshållplatsen. Allt som slängs i våra sopkärl ska
vara förpackat i soppåsar. I de bruna kärlen ska
påsarna vara svarta och i de gröna kärlen kan ni
använda vilka färger som helst men undvik helst
svarta påsar i detta kärl. Vi kan spara mycket pengar
om vi alla hjälps åt bättre.

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

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.

