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Så här då året börjar gå mot sitt slut är det några saker som vi i Styrelsen vill ta upp för
din åtgärd.
Vi har haft ett antal driftstörningar i vår pumpstation till följd av att det i spillvattnet
spolats ner diverse saker som inte hör hemma där!!
Kalmar Vatten skriver så här på sin hemsida:
Vad får jag spola ner?
Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså
kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som
släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och torkat
alla kokkärl ordentligt fria från fett och matolja. Tänk också på att använda miljömärkta
produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön. För detaljer:
https://kalmarvatten.se/om-vatten-och-avlopp/spillvatten/tank-efter-innan-duspolar.html
Ovanstående är viktigt att tänka på då det annars lätt uppstår kostnader som drabbar
vår gemensamma ekonomi i föreningen.
En helt annan sak att tänka på är:
Vi måste hålla ordning på våra träd och häckar så att de inte sticker ut för nära vägen. Det
är i första hand kraven från Räddningstjänst och Kommun vi avser!
Det som gäller är från marknivå och upp till olika nivåer beroende på typ av gata. För
detaljer:
https://kalmar.se/trafik-och-resor/trafiksakerhet/hackar-och-buskage.html
Vi gör en kontroll framåt våren och är tvungna ta in en höjdskärare om ovanstående inte är
fixat!!
Det är en onödig kostnad om alla tar sitt ansvar.
Utlysning av Ny Bygdepeng.
Kalmar Kommun har i dagarna utlyst en ny satsning på landsbygden, en så kallad
Bygdepeng som kan sökas av föreningar och organisationer på landsbygden.
Vi har ju i färskt minne Utegymmet och Boulebanan som vi fick anslag till 2018-2019 (till
100%)
Du som har en bra idé, tipsa någon av oss i Styrelsen om hur vi ytterligare kan lyfta
området inom Kolboda Samfällighetsförening!
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