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Städdag 25 april
Den 25 april mellan 10-13 kommer samfälligheten att arrangera en städdag. Ju fler vi är desto snabbare
blir vi klara. Vi kommer att se över våra gemensamma ytor och städa bort de skatter som gömts under
snön göra en brasa nere vid sjön så vi kan bränna ris och pinnar mm.
Vi samlas utanför Fyren kl 10.00 för utdelning av uppgifter. Tag gärna med en räfsa.

Sopning av vägar i området
Vi har blivit lovade att grus i området skall sopas upp innan påskhelgen. Sopa därför gärna fram sand
som ligger under och bakom blomlådor, samt undvik att parkera längre tider längs gatan.

Earth Hour
Under ”Earth Hour” den 28/3 2009 släcktes belysningen i området ner. Vi kunde konstatera att det vart
en mysig stämning i områden med många hus som hade levande ljus.

Hemsida
Vi vill påminna om vår hemsida www.fyrens.se Där presenteras information mer löpande än i
FyrPosten som endast kommer delas ut några gånger per år.

Samfällighetsavgift och betalningsvillkor
Notera att från och med andra kvartalet 2009 sköter MINOL fakturering och betalningsbevakning.
Detta innebär bland annat att bankgironumret kommer att ändras till MINOLs bankgiro, så var
uppmärksam på detta om ni ”sparat” information i er internetbank.
Vi vill även göra alla uppmärksamma på att från och med andra kvartalet 2009 kommer fakturering ske
efter faktisk vattenförbrukning så beloppet på fakturan kan skilja från det belopp som är upptaget i
debiteringslängden.
Då det fortfarande fanns ”eftersläntrare” med samfällighetsavgiften för kvartal ett så vill vi åter igen
påminna om de villkor vi kommer att tillämpa vid sen betalning.
Förfallodag kommer att vara den sista kalenderdagen i fakturamånaden.
Om betalning ej erhållits på betalningsdag skickas en påminnelse ut från MINOL. För detta kommer
Minol att lägga på en påminnelseavgift om 50:-.
Om påminnelsen ej är betald inom 10 bankdagar (dvs. två kalenderveckor) kommer betalningar att
förfalla till Inkasso.
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Föreningsstämma 2009
Kvällen den 29/4 2009 kl 19.00 i Lillsjöskolan kommer vi att genomföra ordinarie föreningssstämma för
samfälligheten. Handlingar till stämman har redan delats ut.

Farthinder
Då hastighetsbegränsningen i området fortfarande inte respekteras av alla kommer samfälligheten att se
över placeringen av farthinder i området och placera ut nya permanenta hinder längs Lars Ekborgs väg
och längs Sven Beckmans väg där så behövs. De temporära hindren på Lars Ekborgs väg kommer därför
inte att placeras ut i år.

Biltvätt
Nu när solen börjar skina och det lockar att göra bilen vårfin vill vi påminna om att spolning och tvätt
av bilar inom vårt området är förbjudet. Vattnet från dagvattenbrunnarna rinner orenat ner i Lillsjön
som är vår reservvattentäkt och där vi alla njuter av bad under sommarmånaderna.

Ägarbyten
Om ni säljer er fastighet i området är vi mycket tacksamma om ni kan meddela de nya ägarnas namn till
styrelsen i samfälligheten. Detta för att hjälpa till med hantering av vårt medlemsregister och så att vi
kan skicka ut samfällighetsfakturor till rätt personer.

Felanmälan
Felanmälan, synpunkter eller önskemål om våra gemensamhetsanläggningar vill vi gärna att ni antingen
skickar via brev till adressen som anges nedan eller till styrelsen@fyrens.se.

Adress till samfällighetsföreningen
För att skilja oss från bostadsrättsföreningen har samfälligheten en ny adress:
Fyrens samfällighetsförening
Box 2059
196 02 KUNGSÄNGEN
Med detta vill vi tacka alla för ett väl genomfört friköp och gratulera alla nya fastighetsägare!

GladPåsk
/Styrelsen i Fyrens Samfällighetsförening
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