Föreningsmeddelande 2/2015

Informationsblad till alla medlemmar i Bystämman
Inbrott i området
Helgen 10-11 okt skedde det ett inbrott i fastigheten Ellagårdsvägen 86, där det pågår en
större renovering. Alla verktyg stals. Har någon sett eller hört något? Ring å så fall polisen,
tel 11414. Informera gärna mig också eftersom jag är aktiv i Grannsamverkan.
Kabel TV-avtal
Den 16 oktober undertecknade Ulf Lundholm (vår kassör) och jag ett treårsavtal med
ComHem avseende KabelTV. Det innebär, i korthet, att vi får samma tjänst som hittills men i
digitalt överföringsformat. Varje fastighet kommer därför att få en digitalbox att koppla
mellan kabelTV-uttaget och TV-apparaten. Dessutom blir det förmånligare pris för de
fastighetsägare som önskar ansluta ytterligare tjänster via ComHem.
Avgiften för föreningen till ComHem halveras i praktiken.
Ni får f n tillgång till följande TV-kanaler: SVT 1 både vanlig och HD, SVT 2 både vanlig och
HD, Barnkanalen, TV 3, TV 4, TV 5, TV 6, TV 7, TV 8, TV 9, TV 10 + några till
Höststädning
RagnSells hämtar trädgårdsavfall onsdagen den 4 nov och onsdagen den 18 nov i vårt
område.
Resp rote bör därför planera in höststädning förslagsvis helgen 31 okt-1 nov eller helgen 1415 nov, såvitt ni inte redan planerat för städning. Roteombud beställer hämtning hos
RagnSells senast en vecka före hämtningsdag samt skaffar säckar och organiserar arbetet.
Vill ni ha en fikastund eller korvstund efter avslutat arbete så ordnar ni det och lämnar
kvitton för gjorda inköp till kassören.
Observera:
- Det måste vara papperssäckar
- Det får inte läggas jord och sten i säckarna
- Ris måste vara buntat på ett bra sätt.
Tvätt av bilar inom området

På förekommen anledning, nyligen, vill vi påpeka att det är inte tillåtet att tvätta bilar eller
andra fordon inom området. Sådant är miljöskadlig verksamhet och därmed olaglig att
utföra på annat än särskilt anordnad plats (tvätthall, motsv).
Snöröjning och snökäppar
Vi har träffat avtal med Alltrac om snörörjning och halkbekämpning på p-platser, GC-vägar
och gränder även kommande vinter. Behöver ni sand så kommer det att finnas i de lådor
som står i anslutning till våra P-platser. Vi kommer, som tidigare år, att sätta upp snökäppar
för att minska risken för skador på våra kantstenar. Var snälla och låt dom sitta kvar. Förra
vintern försvann oroväckande många.
Motorvärmare och kupévärmare
Vi vill påminna om att utnyttjar ni motorvärmare och/eller kupévärmare så måste ni ha tidur
och jordfelsbrytare anslutna. Kortslutning i en apparat kan annars orsaka brand i garagen.
Och kom ihåg att begränsa tiden för användning så att det blir rimligt. Ställ inte
kupévärmaren på ett säte i bilen. Det är en direkt brandrisk!
Belysning mm inom området.
Under sommaren har samtliga gatlyktor inom området bytts ut mot modern LED-belysning.
Vi har konstaterat att ledningarna till och mellan stolparna börjar bli i dåligt skick. Styrelsen
måste därför, i den långsiktiga planeringen, ta höjd för ett totalt utbyte. Inträffar fel, var
bussig och meddela det snarast via föreningens hemsida.
Fortkörning inom området
Vi vill, med skärpa, påpeka att det är 30 km/tim som är högsta tillåtna hastighet på
Ellagårdsvägen. Det är många som syndar mot detta. Följden är olyckor (inträffade) och
olyckstillbud. Det är dessutom så att kör man ut från en parkeringsplats är man skyldig att
lämna företräde åt den som kommer på gatan. Även här syndas det kraftigt. Var hyggliga och
respektera dessa enkla regler innan någon blir skadad eller dödad!
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