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Viktigt om elmätarbytet!
Elmätarna installeras under perioden 16 juni – 4 juli.

ALLA som har elmätare ska lämna sin

husnyckel eller ett meddelande om att elmätaren
finns i öppet förråd utanför huset. Nyckel och
meddelande lämnar du i en genomskinlig påse
med namn och
husnummer.
Du kan inte räkna med
att kunna vara på plats
vid bytet eftersom vi inte
kan säga i förväg när det
ska ske just hos dig. Om
du inte ger tillträde kommer du tyvärr att få stå för
extrakostnaden på ca 1000 kr som det innebär att
installationen måste göras på annan tid. Tack för
samarbetet!
För din bekvämlighet kan du lämna din
nyckel/meddelande till följande tre personer.
Deadline är den 8 juni:
Tomt 134
Tomt 116
Tomt 34

Eva Rask
Ulrika Mannerblad
Margareta Winell

Kontaktuppgifter till dessa personer finner du i
sidfoten nedan. Stort tack att du sätter husnummer
synligt på ditt hus så det underlättar för installatörerna att hitta!

Arbetsdagar 2014
Följande arbetsdagar gäller för år 2014:




26 april
14 juni
20 september.

Medlemsnytt
Vi har fått några nya medlemmar. Välkomna! !
Tomt
61
38
48
76

Medlem
Cecilia Sjöblom
Lennart Fries
Gunilla och Ingemar Gabrielson
Lennart Samuelsson och Gunnel Sahlberg

Cecilia har tagit över pappa Lars Sjögrens del av
stuga 61. Lennart F har bytt hus och köpt nr 38 som
tillhörde Ellen Hultquist. Han har sålt sitt hus nr 48
till Gunilla och Ingemar Gabrielson som gillar natur
och golf. Ny ägare till hus 76 är paret Lennart och
Gunnel. Lennart G gillar att snickra och båda ser
mycket fram emot att ta sig an huset och trädgården
med liv och lust!

Sjövatten för bevattning
Glöm inte att stänga av sjövattnet när du lämnar
Ullna eller går till sängs. Kranpackningen kan läcka
och vattnet kan börja rinna obehindrat. Då får sjövattenpumpen gå kontinuerligt och den kan skadas
av detta. Så fort pumpen är i gång förbrukas också
el. Kanske inget du tänker på när sjövattnet är
”gratis”.

Bommen
Tack för att alla ser till att stänga bommen för
kvällen och vrida bort kodlåsets siffror när bommen
står öppen. När det var strömavbrott i början av
maj klippte Fortum upp ett av låsen på södra. Vi
begärde ersättning och fick det. Vi tyckte det var
motiverat eftersom låsen kostar ca 400 kronor styck.

Rävar är numera fridlysta
Många har sett rävar i vårt område och enligt
viltvårdaren i kommunen så är räven fridlyst. De
skjuts inte även om de har skabb. Mata inte rävarna,
då kan de bli alltför närgångna. Försök att skrämma
bort dem istället.

Kommande betalningar i juni
Bifogat finner du en faktura som ska betalas senast
den 30 juni. Posterna i den
är slutavräkningen av elen
och delbetalningen på 2000:för elmätarbytet. Det är
viktigt att vi får in pengarna i
tid. 

Ha en
underbar
trädgårdssommar!
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