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Städdagen

Hålls lördagen den 22 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. Två container 
kommer fredag 21 april och kommer placeras
på vändzonerna. Sandsopning är beställd till 
veckan efter städdagen, måndagen eller 
tisdagen 24-25 april. Glöm inte att sopa ur 
garagen samt runt den egna tomten.

Offert relining av våra vattenledningar

Styrelsen har nu fått offert på ena 
sträckningen som är 105 meter. Offerten är 
på 677 000:- inkl. moms men exkl. 
markarbeten som kan tillkomma. Om man 
sen antar att meter priset är lika mycket för 
vår andra sträcka som hamnar runt 1 miljon 
kronor. Vattenledningarna har en teoretisk 
livlängd på ytterligare 50 år så  styrelsen 
anser att det inte är försvarbart att göra 
dessa ingrepp nu. Vad sen den verkliga 
livslängden är kan man inte säga. 

Comhem

På årsmötet fanns en önskan att se om vi kan
omförhandla priserna på vår tjänster. 
Styrelsen kommer under våren kontrollera 
möjligheten.

Placering av sopkärl

På årsmötet kom förslag att styrelsen 
kontrollerar om vi kan placera sopkärlen på 
annan plats än framför garageportarna. 
Några andra samfälligheter har infört 
placering så att sopbilen lättare kommer åt 
kärlen samt att de inte står i vägen vid 
garageportarna. Mer information kommer 
senare i år.               
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