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Viktigt om elmätarbytet!

Fortkörare!

Elmätarinstallationerna har gått över förväntan bra
och alla har ställt upp med att lämna ut sina nycklar
eller meddelat om olåsta förråd. Stort tack till er
alla för att det kunnat göras så smidigt! Tyävrr
måste vi göra en nyckelinsamling till , eftersom
antenner som felmonterats måste flyttas . Samtidigt
plomberas mätarna. Detta har alla fått information
om via e-post eller brev.

Ni som kör så rasande fort inne på vårt område –
tänk på att det finns både barn och djur som kan
springa rakt ut i vägen! Meddela också gärna era
besökare om hastighetsbegränsningen. På skyltar

Vi får nu in mätvärdena för varje månad och
planerar för hur vi ska debitera för faktisk
förbrukning månadsvis. Den preliminära
faktureringen kommer vi dock att fortsätta med ett
tag till.

Välkommen som ny medlem!
Tomt
8

67
97
121
142
146
148/149

Medlem
Margareta Wallin
Joanna och Waldemar Laskowski
Lasse och Clary Johansson
Marie Möller
Helen Hurtigh (bygger nytt hus)
Christian Josefsson
Bertil och Lotta Kjellberg

20

uppe vid bommarna står det faktiskt en skylt
.
Och de som bor närmast vägen får allt damm på sig.
Så snälla, ta hänsyn!

Bommen – och annan bra
inbrottsförsäkring
Tack för att alla ser till att stänga bommen enligt
anvisningarna och vrida bort kodlåsets siffror när
bommen står öppen! Inför kommande mörkare
säsong tackar vi också er som låter er ytterbelysning
eller belysning i fönster vara tänt. Det är så mysigt
att det lyser lite här och där och är givetvis också en
bra signal mot brott.

Kommande betalningar i oktober
Bifogat finner du en faktura för preliminär el som
ska betalas senast den 31 oktober. Du får en
preliminärfaktura ett tag framåt under tiden vi
försöker tillämpa en annan form av debitering.

Inga grovsopor vid servicehusen
Hundar ska vara kopplade på
området
Med alltfler hundar på området är det viktigt att du
alltid har din hund kopplad inom föreningens
område om den inte är på din tomt. Det är många
som har tagit upp denna fråga. Det finns människor
som är hundrädda och hundar som har dåliga
erfarenheter av andra hundar som angripit dem. Så
tänk på detta även om du har god pli på din hund!

Även om återbruk är bra så får det inte bli så att
grovsopor dumpas vid servicehusen. Skriv istället
en lapp att det du vill bli av med kan hämtas på din
tomt. 

Njut av er höst!
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