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… kommer ALDRIG att bli aktuellt. Men säg inte annat än att rubriken fick dig att
börja läsa detta nyhetsbrev. Och att du läser färdigt hela brevet är nödvändigt
eftersom vi har 2 viktiga saker att informera om.

Avläsning av din vattenmätare
För att vi ska kunna göra en avstämning gällande hur mycket vatten du
förbrukat under de senaste 12-månaderna måste du läsa din
vattenmätare senast den den 15 september (dock INTE före den 10
september). Du fyller i uppgifterna i rutan intill och lämnar talongen till
din gårdsrepresentant senast den 15 september. Försök att läsa
mätaren helst den 15 september eller dagen innan.
Gårdsrepresentanten samtalar in talongerna och lämnar dessa till
Ordföranden senast den 18 september.

Du kommer väl nu på Lördag den 31:a kl 10:00 ?
Som vi tidigare informerat om finns det lite arbete som vi alla gemensamt måste göra
på några av våra lekplatser. Vi ska byta ut en hel del trä runt sarger och vid lekhus
samt måla lekhusen i glada färger.
Vi utgår därför från att alla ställer upp lördagen den 31 augusti mellan kl 10 – c:a 14.
Styrelsen införskaffar allt material som behövs för att vi med gemensamma krafter ska
kunna snygga upp och underhålla det som återstår.
Vi kommer även att se till att det finns dryck och grillning vid lämpligt tillfälle under
dagen för alla barn samt övriga familjemedlemmar. Vi hoppas och förutsätter att alla
som har möjlighet deltar och drar sitt strå till stacken denna dag så vi kan hålla nere
våra kostnader och inte behöva lägga ut detta arbete på någon entreprenör som kostar
pengar.
Oavsett du är händig eller inte så samlas vi kl. 10:00 lördagen den 31 augusti vid det
gemensamma garaget på Grupp 5 (Bjälkvägen 20-40) där vi fördelar er på våra
arbetsinsatser.
Tyvärr är inte gungställningen på grupp 5 klar eftersom maskinen för sandrengöringen
gick sönder. Men detta arbete kommer att påbörjas under nästa vecka.
Välkomna Styrelsen

Min vattenmätare
Mätarens ställning är:
(alla siffror utom dom
vid visarna)
Namn:
………………………..
.
Adress:
………………………..
.
Samfällighetsavgift
Månadsbetalning
1 350 kr
(alt 1 485 kr för de
som delbetalar
fiberanslutningen)
betalas senast:

Den siste i varje
månad
till Plusgirokonto
67 08 68-9

