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Lövräfsardag lördagen den 7 november
I skrivande stund sitter löven kvar på träden i vårt område. Men till den 7 november
hoppas vi att de flesta ramlat ner på marken. Det är då hög tid att samla ihop dem
inför vintern och kommande vår.
Därför inbjuder styrelsen alla boende att göra en insats lördagen den 7 november
09.00 – 13.00 för uppstädningen av vårt område. Tag med dig räfsa, kratta, spade,
kärra, sopsäckar eller andra passande redskap och kom till lekplatsen för närmare
information. Två containrar kommer att finnas uppställda på strategiska platser.
Föreningen bjuder på grillkorv och bullar vid lekplatsen cirka kl 11.00. Dryck tar du
med dig själv.

Höjd VA-taxa
Från första oktober höjdens avgiften för vatten och avlopp med 9 % i Stockholm.
Ytterligare en höjning görs den 1 januari 2016 med 5 %. Beslutet är fattat av Stockholms Vattens styrelse samt Stockholms kommunfullmäktige.

Grävningsarbetena för fiberdragning
Grävningsarbetena för dragning av fiberkabel i vårt område är nu avslutat. Besiktning av arbetena skedde den 14 oktober av särskild besiktningsman med närvaro av
representanter för Stockholms Stadsnät som svarar för huvudentreprenaden, Ernet
som svarar för handgrävningsarbetena, fiberföreningen och samfällighetsföreningen.
Besiktningsmannen underkände återställningsarbetena, både dem som Ernet gjort
och dem som Scanova gjort. Alltför mycket stenar finns kvar. De måste krattas bort.
Flertalet av de handgrävda sträckorna måste fyllas på med jord. Det gäller både på
samfällighetens allmänningar och på kommunens mark. Ris- och jordhögar skall
transporteras bort. Asfaltering skall ske.
När återställningsarbetena fullgjorts skall en ny besiktning ske och slutprotokoll upprättas.

Meddelanden och handlingar per e-post
Nu finns det möjlighet att få samfällighetens meddelanden och handlingar per e-post
istället för i brevlådan. Om du önskar få information via e-post, vänligen skicka din
e-postadress till Sofia Ödman, sofiaodman@hotmail.com, (sekreterare i samfällighetsföreningens styrelse). Skriv vad du heter och vilket hus du bor i. Du ansvarar
själv för att styrelsen har en aktuell e-postadress till dig.

Nya boende i föreningen
Vi hälsar följande nya boende välkomna till Transätra Samfällighets förening.
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