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Höstens trädgårdsdag den 26 september

Söndagen den 26 september klockan 10 är det tid för höstens trädgårdsdag.
Vi samlas vid gäststugan för en genomgång av de arbetsuppgifter vi behöver utföra.
Vid 13-tiden avslutar vid med en korvgrillning vid vår gäststuga. Vi ser fram emot en 
trevlig arbetsdag i våra grönområden.

Trädgårdsgruppen har sett över grönområdena för att se vad som behöver göras under 
trädgårdsdagen. Om ni har specifika önskemål kan ni kontakta Cattis Hylén
cattis800@icloud.com eller via mobil 0738–170919

OBS! Vi har inga möjligheter att frakta bort trädgårdsavfall från privata trädgårdar. 

Förändrade betalningsregler vid bokning av gäststugan

Då de tidigare reglerna för gäststugans uthyrning har resulterat i att gäststugan har bokats utan 
erhållen hyra och sedan  avbokats väldigt sent, har styrelsen reglerat rutiner och regler. Detta hoppas 
vi resulterar i att den inte står tom när någon annan hade velat hyra den.  De nya reglerna för 
betalning är:

”Hyran skall vara betald inom tre bankdagar efter att bokningen är gjord. Inbetalning sker till 
bankgiro nr 5258-1535 med uppgift om hyresgästens namn. Är hyran inte erlagd inom tre bankdagar
kommer bokningen automatiskt avbokas.”

Fiber till Skanörsgården

Sydantenn har, sedan beslutet om byggnationen i april i år, arbetat med planering och projektering av
fibernätet till Skanörsgården. Underentreprenören Cable Quick, som fysiskt skall bygga nätet, har 
arbetat med detaljprojektering hur nätet skall förläggas. Sydantenn inväntar besked från Vellinge 
kommun avseende anslutning av fibernätet till kommunens stamnät. Enligt Sydantenn så kommer 
fiberbyggnationen i området att ske under första halvåret av 2022.

Fibern kommer att dras in till samtliga hushåll i området. När fibern är i drift kommer det gamla 
kabel-TV-nätet att stängas ner. För de hushåll som inte anmält sig till fiber kommer kabel-TV istället 
att levereras via fiber enligt nuvarande avtal och priser. Då det gamla nätet stängs kommer 
möjligheten att ha bredband via koaxialnätet (t.ex. genom TOP24) att upphöra.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till fiber. Anmälningsblankett finns på föreningens hemsida 
(skanorsgarden.se/fiber/).

Med vänliga hälsningar 
styrelsen


