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Städdag hålls lördagen den 18 april kl 10 

Liksom tidigare år svarar varje städområde för sin skötsel. Städområdesansvariga ger instruktioner. 
Dessutom tillkommer några specialuppgifter, t.ex. att tömma avloppsbrunnarna. Flytta bilarna från 
parkeringsplatserna på morgonen, så att vi kan sopa undan och ev. måla markeringar. 

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 (virke, svarta plastpåsar osv. - allt annat än 
trädgårdsavfall) – i våra containrar innebär höga extrakostnader för vår gemensamma samfällighet. 
Grovsopor får var och en ansvara för enligt information på kommunens kalender.  

Sandsopning är beställd veckan efter städdagen, måndagen eller tisdagen 20/21 april. Glöm inte att 
sopa ur garagen samt runt den egna tomten.   

Status och nästa steg med bredbandsprojektet   

Bredbandsgruppen fortsätter förhandlingarna med ComHem så att det nya avtalet klargör de 
frågetecken som hittills har rests. Förhoppningen är att det nya avtalet ska kunna träda i kraft den 1 
juni. När detta är klart kommer information om hur övergången ska ske.  

Vem kan jag kontakta i olika frågor?  

Ordförande: Kent Schuler (101),  kent.schuler@comhem.se  tfn 580 159 91  
Sekr. Per-Magnus Selinder (47) per-magnus.selinder@missionskyrkan.se tfn 580 157 10, 0707-66 40 13  
Kassör: Britt von Scheele (197), britt.von.scheele@tele2.se tel 580 158 87; 0704 58 04 78 
 
Samordning av städområdesansvariga samt grannsamverkan: Gunvor Franzén (91), gunvor.franzen@telia.com  tel 580 156 
36. Snöröjning och parkeringsfrågor:  Goran Rashid (97), goran_rashid@yahoo.se  tel  480 212 40;  0763 90 98 48 
Hemsidan: Laila Sundström (181),  laila.sundstrom@Ericsson.com    tel 0723 19 63 20
 
Underhåll och reparationer: Ingemar Karlsson (5) karlssonstark.viksjo@glocalnet.net   tfn 0768-26 12 34  samt Bo Sundén 
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