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Städdag hålls lördagen den 
23 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 nedsmygande av 
extrasopor (virke, svarta plastpåsar osv. - allt 
annat än trädgårdsavfall) – i våra containrar inte 
är tillåtet. Det medför extrakostnader för vår 
gemensamma samfällighet. Grovsopor får var och 
en ansvara för. De kan med fördel lämnas vid 
Görvälns återvinningsstation. 

Sandsopning är beställd till veckan efter 
städdagen, måndagen eller tisdagen 25/26 april. 
Glöm inte att sopa ur garagen samt runt den egna 
tomten.   

Status angående byte av armaturerna 
på belysningsstolparna   

Om ca två veckor kommer två nya armaturer att 
sättas upp på prov i området för att se hur den 

nya belysningen kommer att se ut och fungera. Så 
fort den nya armaturen har satts upp kommer vi 
att märka upp vilka två lyktstolpar 
provbelysningen sitter på.  

Information om vilka belysningsstolpar det rör sig 
om kommer även att finnas tillgänglig på 
samfällighetens hemsida, www.saningsvagen.se, 
så att den som vill kan ta vägen förbi och titta på 
hur det kommer att se ut.   

Sammanfattning av Com Hem-
enkäten 

Vi har nu haft avtalet i drygt 8 månader och 
styrelsen var intresserad av att veta hur det har 
gått. 

Enkäten besvarades av 18 st hushåll. Av de 18 har 
2 st upptäckt problem. Ett av felen var dålig bild 
på vissa kanaler vilket löstes med byte av 
förstärkare i koaxnätet och en har haft problem 
med Com Hem-boxen. Övriga var nöjda med de 
tjänster som användes.  

Vi har även haft kontakt med Com Hems 
representant som under den här perioden fram 
tills sista januari har haft 30 st anmälningar. 25 st 
löstes via telefonen, 1 av deras specialister på 
telefon och 4 anmälningar resulterade i 
teknikerbesök. Har ni fler undringar, maila till 
bredbandudda@gmail.com eller lägg en lapp i 
lådan på Såningsvägen 101 (Kent). 
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