Nr 5, Juni 2020

Styrelsen har beslutat att inte ha någon avgiftshöjning 2020 pga. rådande omständigheter
med Covid -19, men har för avsikt att höja kommande år pga. pågående samt kommande
underhållsarbeten.

Inför asfaltering och byte av kantsten i
området måste alla se till att det är rensat
och klippt längst tomter dvs, inga häckar,
staket eller planteringar som växer
utanför kantsten, på kantsten (även
upptill). Detta så att arbetarna enkelt
kommer fram och kan arbeta obehindrat!
om det inte är gjort beställs arbetet från
Riksbyggen och det blir en stor och
onödig kostnad.

Det är nu beslutat att det är tillåtet att
övernatta i lokalen eftersom vi följer de
lagar och instruktioner som finns!
Lokalen får likt tidigare hyras i max 5
dagar.

Det har vid flertalet tillfällen
uppmärksammats att det parkeras på
gårdarna vilket absolut inte är tillåtet!
Det är tillåtet att köra in för i och urlastning
och man ska då ”krypköra” in och ut.
Vi vill påminna dig om Com Hems
moderniseringen av vårt tv-erbjudande,
där de går över till att sända tv-kanaler
helt digitalt. De digitala tv-kanalerna är
redan på plats och den 8 september
2020 utgår de analoga tv-kanalerna
inklusive FM-radio via tv-uttaget
Har du frågor kontakta Com Hems
kundtjänst tnr 90 222.

Efter rundvandring med gårdsombud
var det flertalet punkter som kom upp, tex
staket som är trasiga och obehandlade
flera tomter har skräp ståendes och
träd/häckar har växt sig enormt stora,
ingen ska ha träd som sticker upp över till
grannens balkong (gäller röda hus) man
ska lätt kunna ta sig förbi en tomt utan att
det hänger ut staket eller växtligheter från
någons yta, tex har postbilen haft
svårigheter.
Vi förutsätter att alla tar sitt ansvar och
åtgärdar bristerna
Passa på att slänga skräp i containrarna
för blandavfall som vi beställt in 12–14
juni!
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