SOLHØJPARK NYT, MAJ 2015
Fjernvarme
Efter installation af de nye målere, skal vi fremover ikke selv aflæse og indberette forbrugstal, da
varmeværket nu får disse tal direkte via nettet.
Med de nye målere blev der ved halvårs aflæsningen konstateret store afvigelse med mere en 40 % større
forbrug. Dette til trods for det milde efterår og vinter.
Det er vigtigt at I kontrollere jeres tal når nu vi alle modtager årsopgørelsen. Alt andet lige bør forbruget
ligge lavere eller som maksimum på samme niveau som sidste år når man tager den milde 2014/2015
sæson i betragtning.
Ved større afvigelser gælder det om at vi hver især gør indsigelser over for Farum Fjernvarme ved at sende
en mail til dem, gerne med kopi til grundejerforeningen så vi kan samle op og eventuelt lave en samlet
skrivelse. Dette er kun muligt i det omfang at vi modtager information fra mindst halvdelen af jer og ikke
som sidst hvor der kun kom tilbagemeldinger fra 11 husstande.
Sommerfest
Datoen for vor beboer sommerfest er fastlag til den 15. august og der vil senere fra kultur- og festudvalget
komme en indbydelse med detaljeret information og programmet for dagen.
Græsslåning
Sæsonen er nu startet og venligst bemærk:







Der findes to nøgler som går på omgang til dem som henholdsvis skal slå fodboldbanen og dem
som skal slå fællesarealerne. Når du aflevere nøglen videre, så kig godt på listen så du er sikker på
at du aflevere den til en som skal slå det samme område som det som du lige har slået.
Kig godt på listen og se om du måske allerede nu ved at du er forhindret når det er din tur, og så få
lavet en bytteaftale med dem som skal slå før eller efter dig.
Hvis du tager den sidste benzin i dunken, så husk at fylde alle dunkene op. I lighed med når man
tager det sidste stykke toiletpapir! Konsekvenserne for den næste er måske ikke så ubehagelige i
vores tilfælde når der ikke er benzin, men alligevel ret irriterende. Kvittering for benzin og info om
bankkonto afleveres til Peter i nr. 30, som vil refundere beløbet.
Hvis græsset er meget højt, har maskinen en tendens til at ”kvæle” sig selv og gå i stå. Sæt en pind
på tværs ved udkaster klappen så den er delvis åben og bedre kan komme af med græsset
Sidst men ikke mindst: HUSK AT RENGØRE MASKINEN EFTER BRUG.

Kontingent
Vi måtte desværre konstatere at selv om det blev nævnt i mail af 10.04.15 med udsendelsen af referatet for
generalforsamlingen, samt at man der i kunne se både forfaldsdato, beløb og kontonummer, havde lidt
over 1/3 del af vore medlemmer ikke betalt kontingentet pr. 05.05!
Man bedes venligst tage indbetaling af grundejerforenings kontingent lige så seriøst som andre betalinger
som termin, forsikringer, osv. hvor det koster dyrt i rykkergebyr ikke at betale til tiden.
Foreningen har begrænset midler og en stram likviditet. Desuden er det ikke rimeligt at bestyrelsen skal
bruge så meget tid på at rykke for betalingen.
For dem der ikke har betalt for hele året, var det måske en ide at sætte den næste rate til betaling ultimo
oktober allerede nu via jeres netbank?

