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Påminnelse om hastighetsbegränsning Var rädd om dina grannar! Det är många bilar som kör alldeles för
fort i området. Vi vill påminna om att det är max 20 km/h inom området och det gäller förstås även mellan
farthindren.
Utställda föremål Vi har alla ett stort ansvar för att vårt område ska svara trivsamt och välskött. Det är
inte tillåtet att ställa ut föremål utanför sin tomtgräns, bredvid sopbehållarna eller i områdets lekplats. En
gammal studsmatta utgör dessutom en stor skaderisk. Föreningen tar inte ansvar för utställda studsmattor,
betongsteg, komposter, trappor, barnvagnar, etc. Har du ställt ut något föremål, var vänlig ta hand om det
omgående.
Råttor, frukt och avfall Råttor är ett ständigt problem i vårt område. På hösten finns gott om fallfrukt på
tomterna. Det är viktigt att man tar hand om den för att inte göda råttorna. Återvinningscentralen i Sätra
tar även emot fallfrukt och trädgårdsavfall. Ha inte heller matavfall stående utanför huset och ställ inga
sopor eller matavfall utanför molokerna.
Avfallspåsar till matavfallsmoloker Styrelsen beställer nya med halvårsintervall och delar ut till alla
boende. Hör av er på mail om de börjar ta slut: info@transatra.se. Skulle det krisa så finns att hämta
gratis i en del mataffärer, t ex Ica Maxi.
Vattenavstängningen som skedde 15/8 Styrelsen vill be om ursäkt till de hushåll som fick sitt vatten avstängt utan att ha informerats om det innan och vi hoppas att det inte orsakade allt för stora problem.
Avstängningen skulle endast påverka en del av de boende och de hade informerats om det innan. Nu
stängdes fler hushåll av och det var inte enligt den info som styrelsen mottagit. I framtiden kommer vi alltid informera alla oavsett. Området har gamla vattenledningar och vi är nu medvetna om att det är svårt
att endast stänga av vissa delar.
Flytt av vattenmätare Det är inte rekommenderat att flytta vattenmätarna i fastigheterna. Om fastighetsägare flyttar sin vattenmätare så är det på eget ansvar. Rören i gatan har gamla ventiler som kan
skadas vid avstängning och det är mycket kostsamt att byta ut och inget föreningen kommer stå för ifall
det är på enskilda fastighetsägares initiativ.
Vår allmänning Våra gemensamma ytor är vårt gemensamma ansvar och att anlita företag för allt
underhåll vore kostsamt. Föreningen uppmuntrar till skötsel, att t ex beskära äppelträdet närmast
fastigheten och att klippa gräsmattan på intilliggande allmänning. Det är däremot inte tillåtet att helt
avlägsna föreningens buskar eller plantera på föreningens mark utan lov.
Kommande städdag Söndagen den 13 november, 11-15 är det åter dags för städdag med efterföljande
grill. Boka gärna in dagen i kalendern redan nu. Vi behöver många krafter för att få ordning i vårt
grönskande område, vi hoppas därför på stor uppslutning!
Grannsamverkan Om du är intresserad av att få Polisens informationsmail om grannsamverkan, maila till
Torbjörn Kihlberg som är Transätra samfällighetsförenings kontaktperson avseende grannsamverkan.
Torbjörns mailadress är: tk.kihlberg@gmail.com. Skriv också ditt namn och din adress i mailet.
Skön höst
önskar Styrelsen

