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Kassör Thomas Waltin
Sekreterare Peter Stenholm

Elavgifterna är relaterade till effektuttaget
Högst II00 W får tas ut per garageplats. En

cirka 550-700w. Det innebär att en kup6värnare

inre får dra mer än 400-550 W.

DEN NYA STYRELSEN

Styrelsen har för det innevarande

Ordförande Erik Olenfalk

Uttagen effekt för motorlkupefärrnare

- 700w

700- rr00I,J

- 700w med ridur (max 3 tiru/dygn)
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. verksamhetsåret följande samaansättning:

Såningsvägen 95 tel II9 60

Såningsvägen 7 te1 I93 2I

Såningsvägen 2II teL 269 34

Såningsvägen II9 te1 395 82

Såningsvägen I37 teL 346 72

enligt nedanstående tar:iff
motorvärmare f örbrukar

som körs samtidigt

Avgift
240 kt
360 kr
80 kr

I Lc)

Sista inbetalningsdag
för medlemsavgiften

och elavgiften är

Vår nye elansvarige inom sarnfällighetens område är Frode Moe.

Frode ansvarar för områdets elinstall-ationer.

AVGIFTERNA

Så var det dags igen för de kära avgifterna ti1l gårdsarafällighecen,

nämligen medlems och elavgiften.
Avgifterna är oförändrade från föregående år.Medlemsavgiften är a1ltså

400 kr per fastighet.
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SNöRöJNING

snöröjning är en dyr historia och därför kan vi liksom tidigare år
bara anlita entreprenören för snöröjning då snödjupet överstiger
fem centimeter.Alltså är det extra viktigt att vi hjälps åt och

hå11er rent framför garageportarna och husportarna.Då får vi trevligt
och snyggt och sparar pengar.

SANDNING

Kom ihåg att vi har sand til1 dig som vill ha halkfritt framför porren.
Sand finns i sandlådorna vid garagen.

PROPPARNA GÅR

Tyngre elmaskiner typ elsvetsar och liknande får inte kopplas in i
garagen.Då blir belastningen för stor på elskåpen och propparna går

LAMPOR

Nu när vi är i den mörka årsriden så

på bodvaggen.Sönder? Då får du en n.
Kontakta någon i styrelsen bara. Den

byte ändå inte får ljus bör höra av

är det skönt med en tänd lampa

lampa från vårt förråd.
som frots lampbyte och propp-

sig ti11 styrelsen.
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