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Information från styrelsen
Sommaren är nu i full gång och många har börjat sina semestrar. Runt om i
landet har midsommar firats, på för många ett annorlunda vis. Det krävs lite
eftertänksamhet och distans är ett ord som kommit att bli ofta använt.
Samfällighetsavgiften
Samfällighetsavgiften ska vara betald senast den 30 juni och glöm inte att ange
avinumret vid betalning. Vid sen betalning utgår påminnelseavgift. Om betalning inte inkommit inom
en månad skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten.
Vattenbrist och eldningsförbud
Eftersom det ser ut att kunna bli en långvarig värmebölja denna sommar behöver vi alla ta vårt ansvar
och hushålla med vattnet. Låt inte till exempel vattenspridare stå på i flera timmar varje dag utan
vattna med måtta.
Grill- och eldningsförbudet kvarstår. Det är dock tillåtet att använda sig av normalstora grillar men
inte engångsgrillar eller dessa med korta ben. När du grillar på din tomt är det viktigt att ha vatten nära
till hands så att det snabbt går att släcka en brand om olyckan skulle vara framme. Ha gärna en
vattenkanna eller hink fylld med vatten vid dig under tiden grillen är igång.
Sopsortering
Som vanligt behöver vi tjata vidare om sopsorteringen. Nu när fler är hemma märks det extra tydligt
att sopsorteringen inte alltid fungerar som den ska. Styrelsen vädjar återigen att läsa på vad som får
slängas och inte i våra kärl och resterade sopor åker man med till återbruket. De böter vi får betala till
VAFAB kommer i förlängningen att märkas på respektives samfällighetsavgift i form av höjd avgift!
Basketkorgarna
Styrelsen vill meddela att basketkorgarnas vara eller inte vara beslutades under en stämma. Stämman
röstade då för att korgarna skulle tas ner på grund av att det upplevdes störande med spelandet. Frågan
kommer upp på nästa stämma.
Vakant plats
Styrelsens kassör kommer att avgå vid ordinarie stämman på grund av flytt och styrelsen söker nu
efter en ny kassör. Vill du arbeta i styrelsen som kassör eller vet du någon annan på vårt område som
skulle passa för det hör av dig till Ida eller Razan i valberedningen, valberedning@spikverket.se

Styrelsen önskar er alla en underbar sommar!
Må väl och var rädda om varandra!
Styrelsen för Spikverket Samfällighetsförening

