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Det är viktigt att vi som Samfällighetsförening har en snygg och funktionell hemsida. Dels ska
denna fungera som en informationssida för medlemmarna men framförallt kunna vara en
reklam och informationsplats för köpare som funderar på att flytta in i området.
Vi har nu gjort om hela vår hemsida och rekommenderar alla att ta en titt och upptäcka hur snygg och elegant denna
blivit. Gå in på alla de olika flikarna och studera hur mycket information och bilder du kan hitta om vår samfällighet.
Här kommer du även att kunna finna alla gamla Nyhetsbrev som delats ut. Alla nya Nyhetsbrev kommer givetvis
även fortsättningsvis att delas ut som tidigare i era brevlådor.
Vi tar givetvis emot önskemål från er alla om ytterligare förbättringar och komplement. Eventuella förslag eller
meddelande till styrelsen kan du lämna på fliken ”Kontakt”
Vår nya hemsida finner du på: www.erikstorp-bollebygd.se/
Samfällighetsavgift
Månadsbetalning
Nytt gällande snöskottningen
Vi har även inför den kommande vintersäsongen träffat avtal gällande snöskottning och
sandning med Farmartjänst.
1 350 kr
Vi har förhoppningsvis även lyckats lösa de problem gällande snöskottningen som alltid
(alt 1 485 kr för de
brukar komma upp på årsmötet. Det gäller bristande snöskottning utanför fastigheterna
som delbetalar
Bjälkvägen 8 samt Listvägen 23 där det skottats dåligt.
fiberanslutningen)
Vad gäller Bjälkvägen innebär den nya överenskommelsen att traktorn ska göra en extra
OBS: De som
vända och flytta den resterande snön utanför fastigheten mot buskarna i hörnet utanför
erhållit räkning
fastigheten.
gällande
Vad gäller Listvägen är problemet ett annat. Att man inte kunnat skotta ordentligt fram
vattenförbrukning
till fastigheten beror på att närliggande fastighets häck växer ut en meter över
under året ska
gångbanan. Detta måste åtgärdas av fastighetsägaren. Att inte häckar eller träd på
även betala detta
fastigheter eller gemensamma ytor växer ut över gångbanorna har vi vid upprepade
i slutet av oktober
tillfällen påpekat. Vid vår genomgång med entreprenören konstaterade vi att det finns ett
flertal ställen där snöskottning och renhållning hindras beroende på överhäng. Även träd
Betalas senast:
som hänger över gångbanan MÅSTE klippas så att det minst blir 3 meter fritt över
den
siste i varje
gångbanan. Annars slår grenarna sönder backspeglar och dylikt på traktorn. Vi ber därför
månad
samtliga boende att kontrollera sina egna tomtgränser och åtgärda innan
snöskottningsperioden inträder. Om detta inte skett kommer varken entreprenören eller
samfällighetsföreningen att ta något som helst ansvar för eventuella skador som
till Plusgirokonto
uppkommer på häckar eller träd. Markera gärna med pinnar eller snökäppar var
67 08 68-9
kanstenen finns så minskas även risken för skador på denna.

