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Vatten- och värmeavräkning

Städdag den 22 oktober

Vatten- och värmeavräkningen är klar för perioden 170101170630. Reglering görs på månadens aviutskick.

Passa på att träffa dina nya och gamla grannar, få fint i din
trädgård och på samfällighetens gemensamhetsområden!

Kostnaderna för värmen är generellt högre under det första
halvåret, då den perioden innehåller fler kalla månader. Det
kan vara bra att tänka på när ni läser era individuella
avräkningar (bifogas). Denna vår var kallare än ”normalt”.

Söndagen den 22 oktober ses vi mellan klockan 09.00-12.00
för höstens gemensamma städdag. Sedvanlig hamburgeroch korvlunch serveras efteråt. Även gluten/vetefria och
laktosfria alternativ kommer att finnas.

Fyra hushåll har ännu inte har installerat en individuell
avläsare. Dessa debiteras utifrån en schablonavräkning,
efter konstens alla regler.

Östansjö beskärning kommer även denna höst att finnas på
plats för att hjälpa den som vill med råd och tips om hur du
får dina buskar, växter och träd att må som bäst.

Kontakta Techems kundtjänst på kundservice@techem.se
eller ring dem på 010 202 28 00 (vardagar kl. 09:00 – 13:00)
för eventuell installation eller vid frågor om avräkningen.

Även de hushåll som inte hinner eller av annan anledning
kan delta vid städdagen kan få denna kostnadsfria hjälp
om ni är hemma. Skriv upp er på turlistan som kommer att
sättas upp på dörren till Högåsvägen 213 dagen innan
städdagen. Kom ihåg att även skriva upp ditt husnummer
och telefonnummer där Östansjö når dig om det behövs.

Höjd schablonavgift fr.o.m. 2018
Vi ser att schablonavgiften inte längre täcker de löpande
kostnaderna (med anledning av höjda avgifter) och har
därför fattat ett styrelsebeslut om att höja schablonavgiften
från och med 2018-01-01. Ny schablonavgift blir 1 500
kronor/månad, en ökning med 200 kronor/månad.
Bra att komma ihåg: det är individuell avräkning som gäller
och att man får tillbaka pengar om man betalar in för
mycket. Med denna ökning vill vi minska antalet hushåll
som får göra en extra inbetalning efter varje avräkning.

Stegen är beställd
En extra lång aluminiumstege är beställd och kan lånas av
samfällighetens medlemmar så snart den levererats. Obs:
samfälligheten tar inte något ansvar för användandet av
stegen, detta ligger helt på fastighetsägaren/användaren.

Container för trädgårdsavfall
En container avsedd enbart för trädgårdsavfall är beställd.
Den kommer att stå vid Högåsvägen 213 under tre helger
från och med fredagen den 13 oktober. Containern töms
dagen innan städdagen, för att den ska vara tom till dess.

Rengöring av miljöstationen
Vi har beställt rengöring av golv och kärl via Ragn-Sells och
ska se om det även går att få rengöring av kärlen avseende
brännbart och kompost (dessa hanteras via avtal som
Knivsta kommun har).
Hjälp till att hålla fint i vår miljöstation. Ta ansvar och vik
ihop kartonger innan ni lägger dem i kärlen. Det behövs.

Ny e-postadress till styrelsen

Styrelsen

Vill du kontakta styrelsen går det bra att använda den nya,
officiella, e-postadressen: styrelsen@hogasen.se.
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