
Boka in föreningens städdag, 24 oktober, i almanackan!
Har du förhinder den 24/10, får du gärna göra en insats i förväg!

Denna dag fokuserar vi på höststädning av våra gemensamma ytor, lekpark, parkeringar och
genomfartsvägar. Kom till kvarterslokalen Rosen kl. 10.00 för avprickning och arbetsfördelning.

För att undvika skador på bilar och underlätta arbetet, vänligen töm parkeringarna denna
dag! Tänk på att föreningen inte ersätter eventuella skador på bilar som lämnas kvar. Under
städdagen är det vid behov tillåtet att ställa en bil på gården. P-tillstånd finns att hämta hos
vicevärden under expeditionstid, jämna veckor kl 17.30-19.00 i Rosen.

Dagen avslutas ca kl. 12.00. P g a ”Corona” blir tyvärr det gemensamma fikat inställt.

Från fredag 16/10 t o m söndag 1/11 kommer containrar för trädgårdsavfall (endast för
kompost/trädgårdsavfall, inga säckar tack!) att finnas vid Rosen, Dalen och hus 11 och även
en container för övrigt avfall vid Rosen. Under denna period finns möjlighet att städa våra
egna täppor.

Vänligen, ställ inga säckar eller annat skräp utanför containrarna.
Är containern full, återkom istället senare, när den tömts.

Några påminnelser:
 - Rensa bort sly och ogräs vid era respektive garage och förråd
 - Rensa även silarna vid stuprören
 -   Koppla bort vattenslangar från vattenutkasten så undviker vi bekymmer med rör

som fryser.
 - Varje hus sköter skottning vid soptunnor och brevlådor på egen hand under vintern.

Sand kommer att finnas i anslutning till garagen.
 -   24 timmar gäller på våra p-platser. Ställ in bilar i garagen och lås dem för er och era

grannars skull.
 - Sopsortera och knyt ihop påsarna innan de slängs i tunnan, så håller vi tunnorna rena

och kostnaderna nere för föreningen och miljön.
 -   Respektera era grannar. Kör helst inte tvättmaskin och torktumlare efter kl. 22.00

Garage finns att hyra, kontakta vicevärden. Först till kvarn gäller!

Viktigt att betala in månadsavgifterna i tid!
De som betalar avgiften för sent kommer att få Inkassokrav med ökade avgifter.

Viktig info till er som planerar att sälja er bostad
Viktigt att Ni kontaktar vicevärd för att få potentiell köpare godkänd som medlem i vår förening.
En tillsyn av lägenheten ska göras tillsammans med Köparen och Säljaren innan medlemskap
godkänns.

Väl mött på städdagen och tack för dina insatser för vår gemensamma
boendemiljö!
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