
GRÄSÅKERSNYTT SEPTEMBER 2022 

 

Städdag i området 

Höstens städdag äger rum lördagen den 22 oktober. Separat kallelse kommer inom kort, 

 

 

Samfällighetsavgiften 

Betalning av samfällighetsavgiften kan, som vi meddelat tidigare, nu endast betalas via den faktura som 

kommer varje månad.  

Det är mycket viktigt att man betalar varje faktura för sig. Det går alltså inte att använda samma OCR-

nummer månad efter månad. OCR-numret är specifikt för varje faktura och varje månad.  

Det går inte heller längre att ha en stående överföring från sitt konto till föreningens bankkonto. De 

medlemmar som ännu inte stoppat sin överföring och därmed eventuellt betalat in dubbelt måste själva 

kontakta kassören för att få pengar återbetalda Det görs inte automatiskt. 

Det är också viktigt att inte fler personer i hushållet betalar in samma faktura. 

 

Fakturan kommer via mail till en person i hushållet eller per post i brevlådan. 

Fakturan har ett förfallodatum och ska vara betald senast det datumet. 

Betala in till BANKGIRO-nummer som finns på fakturan (ej föreningens bankkonto!) 

Ange belopp; 1500 kronor 

Ange OCR-nummer (går att lägga in på OCR eller meddelande) 

 

Det här förfarandet är precis som med vilken annan faktura som helst. 

 

 

Hastighetsbegränsning i området 

I området har vi en hastighetsbegränsning på 20 km/timme. Håll gärna lägre hastighet än så, och såklart 

ännu lägre när vi kör inne på gårdarna. 

 

          

GräsåkersNytt i framtiden 

Som vi meddelade i förra GräsåkersNytt kommer vi börja med att skicka ut GräsåkersNytt på mail och 

även lägga ut på hemsidan. Detta för att spara på vår natur. För de hushåll som inte angett någon 

mailadress så delas ett examplar ut i dess brevlåda. 

Detta kommer att ske från och med nästa GräsåkersNytt. 

Vi hoppas att våra medlemmar, precis som vi i styrelsen, tycker att detta är ett bra miljöhänsynstagande. 

 

 

 

 

 

Vi önskar alla en fortsatt skön höst! 

Hälsningar styrelsen 


