TRÄBJÄLKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
INFORMATIONSBLAD MARS 2021
GROVSOPNING

Kontakta styrelsen:
styrelsen@trabjalken.se
kassor@trabjalken.se
Besök hemsidan:
www.trabjalken.se
Facebook Grupp
www.facebook.com/grou
ps/trabjalken
Felanmälan:
Felanmälan när det
gäller föreningens
gemensamma
anläggningar gör du
enklast via e-post till
styrelsen (adress ovan).
Viktiga Datum
28. mars 2021
Samfällighetsavgift
24. april 2021
Vårstädning
28. juni 2021
Samfällighetsavgift
28. september 2021
Samfällighetsavgift
30. september 2021
Motionsstopp
23. oktober 2021
Höststädning

Det kommer ske en grovsopning i området vecka 12 eller 13.
Sopa gärna ut grus från kanterna men gör inga högar eftersom maskinen inte
klarar att ta upp högar.

VÅRSTÄDNING
Den 24 april så är det städdag i området. Container kommer att finnas på plats
Sopning av grä nder och stora garaget kommer troligtvis att ske onsdagen den 28

april. Vilket innebä r att alla bilar må ste vara borta frå n stora garaget och
gä stparkeringen kl 8:00. Bilarna kan förhoppningsvis parkeras på Pingstkyrkans
parkering men bö r flyttas tillbaka senast 19:00. (Mer info kommer senare)

Sopa gä rna ut sand frå n vä gkanterna så att sopmaskinen kommer å t bä ttre. Sand
som vi sjä lva sopat upp få r inte lä ggas tillbaka i de grö na lockfö rsedda
sandlå dorna eftersom sand som har anvä nts till halkbekä mpning inte få r
å teranvä ndas.

SOPHUSET
Fortfarande händer det att man hittar plastpå sar med hushå llssopor i de bruna
kä rlen fö r matavfall. Endast matavfall i bruna papperspå sar ska slä ngas hä r.

FJÄRRVÄRMEN
Nu har vi åter fått fylla på vårt expansionskärl, denna gång var det nästan tomt.
Fattas c:a 500 liter. Orsaken kan bara vara två.
1. Vi har ett läckage i systemet någonstans oklart var.
2. Någon har anlitat en ”röris” som inte förstår hur vårt system fungerar, och har
då tömt vad hen tror är fastighetens värme och sen satt in t.ex. ett nytt element,
då töms hela systemet. Varje fastighet har två ventiler som ska stängas av vid
reparation av t.ex. ett element, en ”Till-kran” och en ”Från-kran” då kan bara ett
minimalt antal liter försvinna.
ALLA JUSTERINGAR AV FJÄRRVÄRMESYSTEMET (gäller alla element) MÅSTE
MEDELAS TILL STYRELSEN!

STYRELSEN

11. november 2021
Årsstämma
28. december 2021
Samfällighetsavgift
Styrelsen önskar alla en Glad påsk!

