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Information från styrelsen
Nu är julen snart här och ett nytt år likaså. Det gångna året har varit både roligt och utmanande för
styrelsen men med facit i handen har vi arbetat på bra och löst de hinder som uppkommit på ett bra sätt
med de förutsättningar vi haft.
Nya kvartalsavgiften
Då samfällighetens kostnader för underhåll ökar för varje år ansåg styrelsen det nödvändigt att med
början från januari 2020 höja kvartalsavgiften till 7 000 kr. Det röstades igenom på stämman i oktober
2019 för en avgiftshöjning till 7 000 kr per kvartal. Mer utförlig information angående höjningen av
avgiften finns att läsa på hemsidan. Alla avier med det nya beloppet har redan delats ut. Om du saknar
avin kontakta Jenny Setterholm. Betalningen ska vara på samfällighetens konto senast 31 december
annars tillkommer en förseningsavgift. Glöm inte att ange avinummer vid betalning.
Sopsorteringen
Ännu en gång behöver vi ta upp hur det sopsorteras i området. Vi får klagomål från
VAFAB och återigen är vi endast en varning ifrån böter. ALLA boenden på vårt
område behöver bli bättre på att sortera soporna och sortera rätt. Ett stort problem vi
har nu till exempel, utöver de redan tidigare problemen, är att det sätts en plastpåse
utanpå den bruna matavfallspåsen vilket gör att hela kedjan för att återvinna
bioavfallet förstörs. Vi förstår att man sätter plastpåsen utanpå för att bruna påsen läcker men istället
behöver man ta två bruna påsar på varandra och inte fylla påsen till bristningsgränsen utan slänga
dessa ofta. Om inte detta förbättras kommer vår kvartalsavgift att behöva höjas ytterligare. Tänk också
på att det inte får slängas kartong, papper från julklappar eller plastförpackningar i våra skåp utan
dessa ska till återbruket.

OBS! INGEN PLASTPÅSE RUNT KOMPOSTPÅSEN!
Injusteringsventilerna.
På stämman beslutades ett sista datum där injusteringsventilerna skulle vara gjorda för att
samfälligheten skulle betala kostnaden. Datumet beslutades till 15 december och nu har det datumet
passerat. Har man inte haft en hantverkare hos sig och får problem med värmen i huset får man alltså
kontakta Mälarenergi själv och stå för den kostnaden som de tar för att justera ventilerna.
Spikverksbladet
Från och med nästa år kommer Spikverksbladet finnas att läsa och prenumerera på via hemsidan och
dessutom kommer vi köpa in en anslagstavla som kommer sitta utomhus på servicehuset där vi
kommer att sätta upp utskrivet exemplar av Spikverksbladet och annan viktig information.

Styrelsen önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!
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