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Medlemstidning för Rosendal
Nu gör vi Rosendal sommarfint l
Gemensam städning av våra allmänningar i området

Lördagen den 26 april kl. 10 samling vid Rosen.
Deltagarna skrivs in och vi fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.
Ni som redan börjat rensa och sparat kompost vid" era täppor" osv, får vänta med att kasta i containrarna. Viktigast
är att vi får den gemensamma städdagen avklarad först och att inte containrarna står överfulla den 26 april. Därefter
är det fritt att slänga sitt "eget" trädgårdsavfalL Vi har ingen som öser i skräp och säckar utan var och en får sköta
sitt och se till att tömma säckarna för trädgårdsavfal l. Inget får lämnas utanför containrarna!
Fr.o.m. den 25 april-12 maj kommer en container att stå att vid Rosen för trägårdsavfall och en för övrigt avfall/deponi.
Ytterliga.re en container för trädgårdsavfall kommer att stå i Dalen. Viktigt att vi sorterar rätt och att vi inte slänger
annat än trädgårdsavfall i containern som är avsedd för detta.

Alla växter, sly kompost måste rensas vid uthusen
Gemensam målning är tänkt att startas upp fr. o m v 20
Underhållsbehovet kommer att inventeras inför den kommande målningen. Lappar kommer att sättas upp där
åtgärder ska göras, på uthusen. l övrigt ska uthusen målas av de som har sina förråd där. Färg och penslar kommer
att finnas för uthämtning i Rosen. Mer information kommer. Men till dess RENSA bort runt uthusen nu när vi har
containrarna på plats. INGA klängväxter är tillåtna på husfasaderna!

Vi hoppas på mangrann uppslutning för en trevlig dag med grannarna!
Dagen avslutas med korv och fika

Sophanteringen
Sophanteringen fungerar bra. Dock finns det tyvärr några enstaka familjer/personer som fortfarande slänger" ALLT
och osorterat" i våra tunnor. När tunnan är full så kan man inte lämna sopor utanför! Eller locket "gapande" öppet!
Det drar till sig fåglar och råttor. Skärpning!

HSB Rabatt för träningskort på Träningslagret
Träningslagret har kommit med ett erbjudande under 2014 till våra medlemmar, gäller endast kortinnehavare.
Det är rabatt på årskort och halvårskort.
• Tänk på miljön, det är förbjudet att tvätta bilar på gården!
• Träden kommer att få en översyn vad gäller torra grenar och även kommer en del återplantering ske.

Stämman är planerad till den 9 juni kl. 18 i Rosen.
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