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Dags att fälla träd
Tänk att området är över 35 år. Många barn har växt upp
inom området och så har även träden gjort. Detta medför att
vi ser att vi behöver ta bort eller byta ut en del träd på våra
gårdar. På grupp 1 och 3 är det flera träd som skymmer
både utsikt och sol för boende och på grupp 2 behöver det
nedtagas ett flertal björkar vid parkeringen som orsakar
skador på bilarna. Dessa björkar är även så höga att de
riskerar att vid oväder, gå av eller falla över bilar och
garage. Styrelsen kommer att anlita en firma för fällningen
av träd innan våren.
Givetvis behöver vi i de flesta fall nyplantera träd efter
nedtagningen. Varje grupp bestämmer själva om eller var
träd ska nyplanteras samt vilken sorts träd som bör väljas.
Gruppansvarig meddelar bara styrelsen hur många träd som
behöver inköpas så att inköpen samordnas.
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Sista månaden för
betalning av
fiberanslutningen
De fastighetsägare som valde att
betala fiberanslutningen månadsvis
under 42 månader ska göra sin sista
månadsbetalning nu i slutet av
december. Det betyder att från
årsskiftet har samtliga betalat
installationskostnaden och att från
januari månad betalar alla bara den
enhetliga kostnaden på 1 500 kr/mån
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Kolla på vår Hemsida
Du har väl inte missat att
titta på vår fina hemsida:
www.erikstorpbollebygd.se
På de olika flikarna hittar
du massor av värdefull
information både för dig
och eventuella
spekulanter på din
fastighet om du står i
begrepp att sälja. Här
finns även ritningar och
foton på vår Samfällighet.

