
Vaxmyra informationsbrev
juli 2022

Juli har anlänt, och med den ytterligare att informationsbrev (kort)

Datum framöver gemensamma aktiviteter

Lite datum att skriva upp. För exakta tider se anslagstavlorna och facebook närmare
aktuellt datum.

● Grillkväll, fredag 8:e juli
● Grillkväll, fredag 15:e juli
● Rabattrensardag, lördag 20:e augusti
● Pubkväll, lördag 17:e september
● Städdag, lördag 1:a oktober
● Vattenavstängning, söndag 16:e oktober

Vi byter lås

På bommen och servicehuset kommer det att bytas lås. Detta då kolvarna är gamla och
går sönder. Vi byter därför nu till ett tagg-system. Om du vill ha en tagg så är det följande
som gäller.

Varje hus har det beställts 2 taggar och till varje odlingslott har det beställts 1. Om du vill
ha fler så beställer du dessa då du hämtar ut din andel.

Innan du hämtar ut din andel så betalar du 300 kr per tagg på postgiro 483 21 92-1 , och
anger ditt lottnummer som meddelande.

Sedan kan du hämta ut dina taggar i föreningshuset vid följande tillfällen

● 11:e juli kl 12-15
● 15:e juli kl 17-20
● 23:e juli kl 10-12

När du inte behöver din tagg får du som har odlingslott tillbaka 150 kr vid inlämning av en
fungerande tagg. Du som husägare ger dina taggar till den som köper ditt hus.

Vi kommer sedan att byta till dessa taggar efter den 23:e. Den som ej betalt sina taggar
senast 31/7 kommer att avaktiveras då.

Om du ej kan hämta taggar dessa datum ta kontakt med styrelsen.



Transformatorerna

Som ni sett har de mätt en hel del senaste veckan, och kommer fortsätta nästa vecka,
men redan nu finns det en del beslut tagna

1. 2 tillfälliga transformatorer kommer ställas upp, i väntan på bygglovet. De kommer
stå strax norr om föreningshuset (vid lott 32(  och vid parkeringen utefter vägen mot
servicehuset (vid lott 15 ca).

2. De platser som tidigare aviserats, vid lott 1, 24 samt 33 kommer TROLIGEN inte
behövas.  Det beror på mätningarna efter att de temporära har placerats ut.

Anledningen till att det blir 2 temporära är att bygglov tar 10 veckor och att Svenska
Kraftnät vill få detta klart.

Containerinfo

1. Den töms varannan vecka, varken mer eller mindre, torsdagar jämna veckor
2. Om den är full så är den full, Kör ditt avfall till Sörab eller återkom då den inte är full.

Ställ det INTE utanför containern
3. Elavfall mm får INTE vara i containern, finns flera anslag på anslagstavlorna om

detta.
4. Föreningen skulle spara en hel del pengar på att ta bort den, och låta alla köra allt

sitt till Sörab på egen hand, och om punkt 2 och 3 ignoreras ökar risken för just
detta.

Städningen av servicehuset

Hoppas alla läst igenom årets lista. Den som har en vecka och inte kan denna vecka är
ansvarig att byta själv. Om man inte städar så får man en varning, om man trots detta inte
städar debiteras det 500 kr per dag som städning skulle skett under sin vecka.

Övrigt

För att förmana lite. När det är fullt i sopkärlen så lägger man inte dit mera, för då kan
locket inte stängas, och djuren kommer åt soporna. De töms varje tisdag, och man kan ju
ta med soporna härifrån också i värsta fall. Detta är normalt inget problem utom vid ett
fåtal tillfällen, men låt oss hjälpas åt att hålla skator, kråkor och rävar borta ur soporna.

Glad fortsättning på sommaren önskar Styrelsen


