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Städdagen genomförs den 26 oktober
Vi samlas kl. 10.00 vid Rosen för inskrivning och arbetsfördelning.

Vi städar de gemensamma ytorna- Allmänningarna.
Se till att inga bilar står vid parkeringarna denna dag! Sly och löv ska städas bort
och det finns stor risk för skador på bilar om de står där under städdagen. Detta
görs på egen risk  i så fall. Föreningen ersätter inga skador på bilar som trots denna
information står på parkeringarna. Dagen avslutas med korv och bröd mm.

De som har dubbla bilar får under städdagen ställa en bil på gården. P-tillstånd finns
att hämta av vicevärden under expeditionstiden, jämna veckor kl 17.30-19 i Rosen.
Containrar för (endast) trädgårdsavfall kommer att finnas vid Rosen, Dalen och vid
hus 11. Inga säckar, utan endast kompost/trädgårdsavfall i dessa containrar.

Container för övrigt avfall kommer att finnas vid Rosen. OBS! Inga säckar eller
annat skräp får ställas utanför containrarna. Är containern full så kommer den att
tömmas, så lämna inget utanför!

Måndag 21 okt. t o m söndag 3 nov. finns containrarna på plats.

* Rensa bort sly/ ogräs vid Era respektive garage och förråd!  Rensa även silarna
vid stuprören!
* Koppla bort vattenslangar från vattenutkasten så slipper vi bekymmer med rör
som fryser.

Viktig information till er som går i planer på att sälja er bostad.
Viktigt att ni kontaktar vicevärd för att få ev köpare godkänd som medlem i vår
förening. En tillsyn av lägenheten ska göras tillsammans med köparen och säljaren
innan medlemskap godkänns.

Sand kommer att finnas i sandlådorna i anslutning till garagen. Så inför vintern gör
vi som vi brukar dvs skottar vid soptunnor och brevlådor. Varje hus sköter detta
själva.

Parkeringsplatserna är överfyllda och många av garagen står tomma?! Säkert har
några fått p-böter! 24 tim parkeringsregler gäller på våra p-platser! Så åter igen:
Ställ in Era bilar i garagen och LÅS!

Sopsortera o Knyt soppåsarna innan ni slänger i tunnan! Vi fortsätter att sopsortera
och ni som ännu inte börjat, börja nu! Kostnader att spara både för oss som
förening och framförallt miljön. Viktigt att Ni knyter ihop soppåsarna innan de
slängs då håller vi våra tunnor rena och fina.

Respektera Era grannar och tänk på ljudnivån! Kör helst inte tvätt och torktumlare
efter kl.22.

Vi ses vid Rosen 26 oktober
Styrelsen


