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Information från styrelsen
Snart är året 2020 slut och det har varit ett minst sagt turbulent år. Tyvärr
fortsätter Covid-19 att spridas och vi vill uppmana alla att orka hålla ut och
följa de anvisningar som kommer från Folkhälsomyndigheten, tillsammans
kan vi stoppa detta!

Förslagsstopp och röstblankett i brevlådan
På fredag den 4 december är det förslagsstopp och det går alltså inte att nominera någon efter det
datumet.
Den 8 december kommer en röstblankett att delas ut i brevlådorna och det står beskrivet hur ni ska gå
till väga i Spikverksbladet nr 234. Kom ihåg att det inte får skrivas någon nominering på
röstblanketterna och er röst ska vara gjord och lämnad i brevlådan vid servicehuset senast
den 15 december. Röstblanketter inlämnade efter 15 december och som saknar namn och radhusadress
kommer vara ogiltiga!

Snöröjning och sandning
Vi har tidigare haft samarbete med U-schakt för snöröjning och sandning på vårt område. De talade
om för oss i våras att de skulle upphöra med att tillhandahålla snöröjning på grund av personalbrist
vilket gjort att styrelsen behövt finna en ny entreprenör. Efter ett gediget letande hittades tillslut ett
företag som vi kände oss nöjda med. Företaget heter LT-Konsult och de kommer att ploga och sanda
alla vägar bortsett från de smalaste som finns bakom garagen, detta på grund av att de inte har så små
maskiner som krävs för att komma emellan där. Där ber styrelsen var och en att skotta utanför förrådet
vid behov. Det är även sagt så att blockledarna ska ta bort snön som kommer runt sopskåpen.
Upplever ni några problem angående snöröjningen eller sandningen eller har frågor gällande det så
kontakta André Cedervall i styrelsen, kontaktuppgifter står bland annat i Spikverksbladet 234 eller på
vår hemsida. I dessa tider får vi lov att hjälpas åt lite mer och styrelsen tackar för er förståelse.

Kvartalsavgiften
Nu i december kommer kvartalsavgiften att skickas ut. Den ska vara betald senast den 31 december för
att slippa få onödiga påminnelseavgifter. Glöm inte att skriva i ditt avinummer som står på fakturan
vid betalning!
Trygg med batteridrivna ljus
Många tycker att det är stor mysfaktor med levande ljus under den här tiden på
året och framförallt under december månad. Tyvärr är levande ljus också förenat
med en stor brandrisk och därför vill styrelsen påminna om att det bästa är att
använda sig av batteridrivna ljus. Dessa lyser väldigt verklighetstroget och de är
inte farliga att glömma bort när man går hemifrån eller somnar på kvällen.
Glöm inte att byta batterier i era brandvarnare!

Information angående sophanteringen
Vi som förening har valt att inte ha källsortering på området av framför allt två orsaker, för det första
så blir det en mycket högre kostnad för föreningen och för det andra så skulle det ta mycket plats av
våra parkeringsplaner.
De senaste veckorna så har det skett en försämring i sopbodarna. Det har blivit mer sopor på grund av
att det inte har sorterats så som det är tänkt. Det finns mycket plast, papp, glas, metall samt
pappförpackningar som egentligen borde ha lämnats på återbruket. Det här gäller såklart inte alla
sopbodar, de bodar som just nu är värst är de två närmast skogen längs Spikverksgatan samt den näst
längst upp på Bandverksgatan. Där är sopkärlen överfyllda nästan varje vecka samt att det är väldigt
dåligt sorterat.
Nu inför julen när fler personer kommer att vara hemma och det blir mer sopor måste vi hjälpas åt att
sortera våra sopor och åka med förpackningar till återbruket. Det gäller alltså framför allt papp, plast,
glas, metall och pappförpackningar. Det här är viktigt för att det inte ska bli som förra året då vi blev
tvungna att stänga av ett par bodar.
För mer information om hur man sorterar och återbrukens öppettider finns att läsa på vafabmiljo.se

Det här är ett av sophusen som var överfulla vid
senaste söndagskontrollen som Magnus gjorde.
Soppåsar får inte ligga över kanten på kärlen.
Det här medför böter för vår samfällighet vilket
ökar kostnader för oss alla!

Påminner också om att kontakta mig om ni vill ha Spikverksbladet i er brevlåda.
helena.lindback@spikverket.se eller lägg en lapp med ert namn och adress i min brevlåda på
Spikverksgatan 244

Må väl och var rädda om varandra!
Styrelsen för Spikverket Samfällighetsförening

