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Medlemstidning för Rosendal

Gemensam städdag av de allmänna ytorna i Rosendal
Lördagen den 29/10  kl.10.00 samlas vi för anmälan och arbetsfördelning vid Rosen.
Krattor och säckar kommer att finnas. Vi koncentrerar oss på våra allmänna ytor, dvs

lekparken, Rosen, vid garagen, utanför häckar osv.

OBS! STÄLL IN ERA BILAR I GARAGEN ÄVEN DENNA DAG
De som står på parkeringen under städdagen gör detta på egen risk.

Föreningen ersätter inga bilskador.

Containrar kommer att finnas vid Rosen och i Dalen
21/10-7/11 och de kommer att vara uppmärkta för vilket avfall som slängs var. Töm

säckarna innan de slängs i kompostcontainern. Dessa är avsedda endast för  trägårds-
avfall! OBS! Kommunen står för två av containrarna så man  kan inte ringa till KEMAB och

begära extra hämtning av trägårdsavfall! Styrelsen hoppas på mangrann uppslutning!
Dagen avslutas med korv och fika vid Rosen.

Ni som ska sälja er bostadsrätt
Kontakta alltid vicevärden för en tillsyn av lägenheten och en överlåtelseanmälan. Tillsyn och
överlåtelseanmälan görs alltid av vår vicevärd och inte eventuell mäklare. Ni måste
dessutom få godkänt av styrelsen av den tilltänkta köparen  innan de kan bli medlemmar i vår
förening.  Så gå inte vidare med några försäljningar innan dessa åtgärder är vidtagna.

Endast 24 timmars parkering på våra P-platser
 Ställ in Era bilar! Då frigörs även parkeringsytor för våra gäster!

Grovsopor
       Sortera ert hushållsavfall! Inga grovsopor är tillåtna utanför våra soptunnor! Kommunen
tillhandahåller sopsorteringsstationer, där man ska slänga kartong, plast, tidningar,
glas, batterier mm. Föreningen har 2 städdagar/år med utställda containers där respektive
trädgårdsavfall och osorterat avfall kan slängas. Har man övriga grovsopor mellan
städdagarna, så har vi Mosseruds soptipp, dit var och en får åka med sina sopor.

Städa, Skotta, Sanda, Klipp häckar
      Varje hus bör komma överens med sina grannar om hur städning, sandning, snöskottning
m.m. ska göras vid respektive hus. Detta gäller vid brevlådor, soptunnor, förråd, källartrappor.
Var och en får också skotta framför sitt respektive garage, dvs där plogbilen inte kommer åt.
Sand finns att hämta vid de gröna sandlådorna i anslutning till respektive parkering/garage.

Vi ses vid Rosen 29/10!
Styrelsen
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