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vÅnsrÄlrlmct
I år bokar vj- sönC.agen d.en 17:e naj för vår gemensamma
uppsnyggning av onråd.et. l{eniirgen är att AtlA ska hjä1pa
till så därför föreslår vi att ni ord"nar trsX, en fflängafestrt
el-ler liknan'Le för att håila så roånga som nö;lrgt heruna från
land.et.
Don utställd.a containerna använd.s som vanligt i första hand,
ti11 d.et alknänna sk'äpet.

/+..- ä1p behövs ti1l roålning av d.et genensar:rna förrådei;,
rensni-ng av avloppsbrunna.rna och d.iv. småreparationer.
rmpregneringsned"el konmer att finnas ti11gängligt i förrådet för
nålning av trävi::ket i garageporiarna. Det är frauför a.Ilt den
netlersta bjälken scrn behöver åtgärd.as. Samordna ned. grannarna så"/- ,r t hela längcr blir nålai.e åt gången.
tag gärna metl ti"äd-gård.sred.skap och en pyts ti11 inpregneringen.
Iviaskinsopning koirnrer att ske efter vår städ.ning,
Sanling viC" liila fotbollsplan vid västra parkeringen k1 10.00

Väl nött.

I]{TE NU IGN{ I

Jodå, maningarna finns d.är varje
don icke på a1Ivar, nen upprepar
Därför årets pekpinnar:

år och lika regelbr-rnd.et tas
nan d"on tillräckligt ofta så....

-T t:c I

Har ,j-u någoi brännba.rt som Cu .flun,ferar ^rå aii
kasta i vå:a ccnta.:'-nrar, kast:L ciei he11re på
blivand.e najbrasan vid l,unt1skol-an så ses vi d.är
tiII Valborg och iirar yi,nniq.

M
{

I'iCl51)EFlJA. Föräll,lrar rire,l ba::n r rnoppeå1d-ern, se tilL att prata
on moppen och förklara b.-.x. vad, som händer: om en knatte pä 2 är
helt p1öi;s1igt bara står d,är frarnför .len framrusand.e me.skinen.
Del-a airsvaret föräId"rar cch barn.
I{ÄCKARNA. Klipp klipp ki-ipp kl-:pp .............
30lLAl'IP0R.i{4. Varje medlera me,l ansi/ar ser självfall-et ti11 ait
byta ut trasiga g1öd.lan^oor och glaskupo:r. Dessa kan erhåIlas
från styrelsemed.lenmarna. Sku1le det vara, n,örkt efter,lanpbyte
kan säkringen kontrolleras. len sitter på vart annat hus.
Ingen iurikiicn efter denrra ko11? Iiontalcta styrelsen.
Denna instrui<iion har funnris i ett par år men har ef'ber vad.
nan sett i år inte a1ls gått hern.

PARKERI.\IGil{. Yi har två jättestora parkeringsplatser som d.å och
d,å ser ut att finnas d.är-'för strrns skull. Gångar och vänd"planer
SKA inte cch F-ilR inte använd.as till- parkering ned hänsyn ti1l
utrycknings- och servicefordon. Så du sorn får besök som gärna
ställer sig ända franrme vid" porten, d.et siiter säkert bra rned.
en konmentar orq lcond.itionen.


