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Årg 40
Hösten är här och därmed snart dags att med förenade krafter ta hand om nedfallna löv,
sly och ogräs vid garage och förråd etc.
Boka in den 29 oktober i era almanackor!
Då fokuserar vi på höststädning av våra gemensamma ytor vid lekpark, parkeringar, garage
och genomfartsvägar. Dagen startar kl.10.00 vid kvarterslokalen Rosen med avprickning/
arbetsfördelning och avslutas med korv, fika och samvaro utanför Rosen vid 12-tiden.
Har du förhinder denna dag, gör gärna en insats i förväg!

Nyhet: Bland deltagande hushåll kommer 3 st ICA-presentkort lottas ut (totalt värde 600:-).
För att underlätta arbetet och undvika skador på bilar ser vi helst att parkeringarna är så
tomma som möjligt denna dag. Under städdagen är det tillåtet att ställa en bil på gården.
P-tillstånd finns att hämta hos vicevärden under expeditionstid, måndag ojämn vecka
kl. 17.30-19.00 i Rosen.
Från fredag 21/10 t o m söndag 4/11 kommer containrar för trädgårdsavfall vara
uppställda vid Rosen, Dalen och Grenadjärvägen. Vid Rosen kommer det även att finnas en
container för övrigt avfall. Under denna period passar vi på att städa våra egna täppor och
förråd.

Kom ihåg:
·
·
·
·
·

Rensa hängrännor och silar vid stuprör
Koppla bort vattenslangar från vattenutkasten
Använd garagen så mycket som möjligt
Skotta snö vid era soptunnor, brevlådor och framför garageportar under vintern
Halkbekämpa vid behov. Sand finns i anslutning till garagen

Grusplanen vid Rosen har fått lite kärlek av Ulla och Birgitta. Tack för det! Visst vore det
trevligt med en trädgårdsgrupp eller dylikt i föreningen? Inger i 1A är intresserad. Är det någon
mer som vill? Hör av er till vicevärden!
Det finns fortfarande några lediga garage att hyra.
Kontakta vicevärden om du är intresserad.
Portspecialisten har justerat samtliga garageportar,
så nu bör alla fungera. Kontakta vicevärden vid eventuella problem.
Pandemin har avklingat och målarna har flyttat ut,
så det är åter möjligt att boka Rosen för kalas och andra tillställningar.

Väl mött på städdagen och på förhand tack för era insatser!
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