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➢ Sopsortering – Styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för en smidig övergång
till den nya sopsorteringen med kompostering. Vi vill dock påminna ännu en gång om
att plast, papper, kartong, lampor och elektronik med mera ska slängas på
återvinningsstationen alternativt återvinningscentralen Kläpp. Ju mindre vi slänger i
våra soprum desto större besparingar kan föreningen göra.
➢ Städdag 8:e maj – Styrelsen kommer att sammanställa de aktiviteter som behöver
göras under städdagen. Tanken är att det ska finnas allt från enklare uppgifter till lite
mer krävande uppgifter så att man själv kan välja den nivå man vill lägga sig på. Två
(stängda) containrar kommer att finnas tillgängliga och när själva städdagen är
avslutad så går det bra att slänga tillåtna grovsopor i dessa.
➢ Lådsamlingar postnord
Styrelsen har efter dialog med Postnord fått postutdelningen förlängd till sista augusti
men om ingen annan lösning kan nås så blir föreningen tvingad att införa
gemensamma lådsamlingar eller fastighetsboxar innan det ovan nämnda datumet.
➢ Påminnelse till områdets kattägare
Sedan den 15:e juni 2020 så har Jordbruksverket nya förskrifter som säger att
kattägare är ansvariga för att förhindra oönskad avel. Katter som rör sig utomhus bör
därför vara kastrerade, steriliserade eller på annat vis förhindras från att okontrollerat
föröka sig.
➢ Påminnelse om skärmplank
Det finns möjlighet att själv riva och bygga ett nytt skärmplank för den som så vill.
Föreningen står då för det virke och dylikt som behöver köpas in mot uppvisande utav
kvitto. Väljer man att bygga ut skärmplanket längre än det ursprungliga skärmplanket
så går det också bra men då för man stå för den överskjutande kostnaden själv.
Möjligheten att själv ersätta sitt gamla skärmplank med ett nytt kvarstår till dess
skärmplanket har bytts ut av den boende själv eller till dess föreningen bytt ut det.
Tänk bara på att kontakta styrelsen innan så att ni får klartecken. Det är bland annat
viktigt att man inte bygger skärmplanket så att det stänger av helt mot angränsande
markytor.
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