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Hej i decembermörkret,
Här kommer en rapport från vår stugby. Den vilar upp sig efter den
gångna sommaren och förbereder sig för den kommande sommaren.
Några rapporter om vad som hänt under hösten.
Vi har fått svar från byggnadskontoret angående solpaneler på taken. På
1:24 är det inte tillåtet på grund av detaljplanen som säger svarta
papptak. Dock håller man på att titta igenom bestämmelserna med
anledning av diskussion om energibesparingsskäl. Vi får avvakta tills
vidare. Vad som gäller för 500-området har jag inte fått klart ännu. Får
återkomma i ärendet.
Nu har vi fått 2 nya bommar. En skall sättas upp vid vägen upp från
Tjuvahålan och en skall sättas upp vid 500-områdets parkering. På
städdagen i april kommer ni att kunna köpa fjärrkontroller till dessa
bommar. Sen sätter vi upp dom efter påsk. Alla på 500-området kommer
dessutom då att få ny nyckel till vårt förråd och tvättstuga då det gamla
låset som byts efter påsk är utslitet.
På hemsidan finns bestämmelser om vad som gäller angående
luftvärmepumpar. Var noga med att komma överens med din/dina
grannar innan du sätter upp någon. Det kan inte hjälpas, dom låter lite.
Ann-Louise Johansson på 500-området har under hösten börjat inventera
s.k. invasiva växter. Växter som växer obehindrat och kan äta sig igenom
dräneringsrör och husgrunder. Dessa växter måste hanteras på ett särskilt
sätt vid borttagning. Ann-Louise vill gärna ha lite hjälp från någon från
”vita byn” Är du intresserade och gärna kunnig på problemet så ta kontakt
med Ann-Louise på annlou.johansson@hotmail.com. Hon har hittat några
som vi misstänker kan vara invasiva växter.
Vi har under hösten också gjort prov på hur våra gångar i ”vita byn” skall
se ut. Provet är gjort vid stugorna 121 och 158 och inåt. Detta för att
underlätta för barnvagnar och rullatorer.
En bullervägg har satts upp vid nedre hygienanläggningen för att minska
ljudet när vi slänger glas i våra iglos. Jag ber er ändå att respektera vilka
tider som gäller för glas. Hoppas att detta kommer att respekteras av
alla.
Vill även meddela att brunnen och avloppsledningen vid stugorna 247 och
248 är fixat så att avloppet inte skall bli stående och gå tillbaka upp i era
stugor.
Med dessa rader vill jag och styrelsen önska alla:
En riktigt GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR.
Hälsningar
Hans
ordförande

