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Farlig halka
Med  den  växlande  väderleken  av  nattkyla  och 
dagsmeja  uppträder  här  och  var  isfläckar  på  våra 
gångvägar. Eftersom varje beordrad sandning av hela 
området är rätt dyr, ber vi dem som bor nära sådana 
riskplatser  att  sprida  lite  sand  för  att  undvika 
halkolyckor. Sandlådorna vid båda vändplatserna är 
påfyllda – det behövs oftast bara ett par skopor. 

Städdag

Städdagen hålls lördagen den 27 april kl 10.00.  

Liksom  tidigare  år  svarar  varje  städområde  för  sin  skötsel.  Städområdesansvariga  ger 
instruktioner.  Dessutom  tillkommer  några  specialuppgifter,  t.ex.  att  tömma 
avloppsbrunnarna. 

Alla samlas vid bollplanen kl. 10.00 för information och planering. Självklart kommer någon 
från ditt hushåll om det inte finns giltigt förfall. Det är vi alla som är ansvariga för skötseln i 
vårt område. Vi avslutar som vanligt med korvgrillning och lite mingel.

Vi  vill  understryka,  att  nedsmygandet  av  extrasopor  –  ej  brännbart  –  i  våra  containrar 
innebär höga extrakostnader för vår gemensamma samfällighet. Detta fungerade mycket bra 
förra året efter uppmaningen – tack! Grovsopor får var och en ansvara för enligt information 
på kommunens kalender. Sandsopning sker veckan efter städdagen, måndagen den 29 april. 
Glöm inte att sopa ur garagen samt runt den egna tomten. 

Vad som göms i snö...
Här och var i området, inte minst på parkeringsplatserna, 
finns högar av hund- och kattbajs, vilket inte är så trevligt. 
För de flesta husdjursägare är det en självklarhet att plocka 
upp efter djuret, vilket borde vara naturligt för alla oavsett 
om man bor i området eller passerar igenom.

Styrelsen har också fått ta emot klagomål om lösspringande hundar och katter som förorenar 
på tomterna. Att en hund eller katt uträttar sina behov på en granntomt är inte acceptabelt.  
Under den varma årstiden händer det dessutom ofta att man får sina utemöbler inpyrda med 
katthår. Detta är otrevligt för alla, men särskilt för dem som är allergiska mot pälsdjur. 

Enligt kommunens regler skall en djurägare alltid ha tillsyn över sitt djur för att förhindra 
olägenheter för t.ex. grannar. 

Hälsningar från

Styrelsen
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