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Städdagen  

lördagen den 21 april var 67 hushåll hade 
möjlighet att närvara. En del som inte var 
med städade under veckan. Vädret var på vår 
sida och vi upplever att vi fått i stort allt gjort 
som vi hade på jobblistan. Så tack till er som 
kunde vara med. Det som inte uppfattades 
korrekt var att vi skulle städa våra brandvägar 
från stenplattor, klippa ned växtligheten  och 
annat som är hinder mellan husen. Så ta en 
titt hur det ser ut på er baksida. Styrelsen 
kommer göra en besiktning innan sommaren 
och kvarstår hinder i gångarna så kommer 
det påtalas för respektive hushåll.  

Enkät laddstationer 

De som har  Såningsblad på papper kommer 
få en enkäten som bilaga och ett separat mail 
för er som har bladet via mail.  Var vänlig fyll i 
det innan 11 maj.  Därefter kommer arbetet 
med att ta fram förslag  på hur och om vi kan 
hantera laddstationer inom samfälligheten. 

 

 

Asfaltering av våra parkeringsytor 

 Vi har nu fått in tre offerter och kommer 
snarast ta beslut för vilket bolag som vi väljer. 

När sen asfalteringen skall utföras kommer 
information ut till alla hushåll. Det kan 
innebära vissa begränsningar var man kan 
parkera vissa dagar.  

 

Parkbänk med bord 

Önskemål har funnits från barnfamiljer att ha 
något att sitta på vid sandlådan. 

Bengt i repgruppen har lyckades få en 
donation på en bänk från sin arbetsplats. Nils 
och Bengt hämtade den i förra veckan.  

 

 

 

 



 

Parkering i vårt område 

Vi vill bara påminna om att parkering inom 
gåytor är inte tillåten. Endast av och 
pålastning. Informera era gäster och 
entreprenörer att de får parkera på 
uppmärkta platser. Sen har man större 
fordon eller släpkärror så finns det en avsedd 
yta på västra parkering mot gräsytorna. Var 
vänlig använd den ytan. Det för att se till att 
våra gäster och bilar får plats på våra 
parkeringsplatser. Har man speciella behov 
av parkering så kontaktar man styrelsen. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen 

 

  

 

 


