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Höstens arbetsdag, lördag 11 oktober
Vi träffas som vanligt vid flaggstången kl 10:00 för att utföra gemensamma
arbetsuppgifter. Arbetslistan kommer att finnas uppsatt i källaren en tid innan. Det
finns möjlighet att utföra arbetsuppgifterna före eller efter arbetsdagen, en lista
kommer att finnas uppsatt i källaren en vecka innan.
Medlemmar inbjuds till att bidra med att t ex grilla korv, koka kaffe, baka fikabröd.
Meddela innan vad ni vill göra via mejl eller lapp i brevlådan.

Träd buskar vid grävning
Medlemmar som vill ha kvar sina perenner, buskar och träd kan förvara dessa
tillfälligt bakom förrådet, vid kolonilotten korsningen Töjnav./Bagarbyv. samt bakom
soptunnorna Töjnavägen. Medlem får märka växterna själv. Räkna med ett dike på
ca 2 meter som löper längs med huskropparna med instick till lägenheter parvis vid
gamla soprummen, det längsgående diket utgår ca 2 meter från huskropparna.
Bifogar kartor över området och ledningar enligt förfrågan från medlemmar, se bilaga
1 och 2. (OBS bara referens)

Avfallshantering
Det är absolut förbjudet att ställa soppåsar utanför soptunnorna om de är fulla.
Renhållningen tar inte det som ligger utanför kärl.
Föregående vecka såg det för hemskt ut vid sopkärlen utanför garagen, någon hade
ställt en soppåse bredvid kärlen så att fåglarna kunnat hacka sönder påsen och
dragit runt med innehållet, bl a bajsblöjor. Detta är inte acceptabelt.
Vi tackar den medlem som ställde upp och sopade upp runt kärlen, innan det hann
bli ännu värre.
Kom ihåg att vi också har kärl vid Töjnavägen och vid den södra vändplanen (vid
garagen), som kan användas när kärlen i sophuset börjar bli fulla. Om samtliga
tunnor är fulla, kontakta vicevärd.
Trivselregler:
 Försök att använda normal soppåsar som ni pressar ihop och komprimerar.
 Lägg inte i skrymmande avfall som t ex förpackningsmaterial i sopkärlen.
 Om kärlet fullt, fördela avfallet till ett annat kärl.
 Lägg inget avfall utanför kärlen. Ej heller möbler eller byggmaterial.
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Cykelförvaring
Föreningen erbjuder cykelförvaring i garage över vintern. Lina Ryde är den som man
söker upp genom mejl, linaryde@gmail.com. Det går att göra den 15/11 och sen
hämtas ut den 15/3. Detta för att Lina ska slippa spring. Cyklar förvaras under eget
ansvar och egen försäkring.

Staket
Styrelsen har fattat beslut att alla staket som vetter ut mot gångvägarna i föreningen,
det är hus B, C och F som berörs, ska ha en enhetlig färg. I nuläget finns det staket
med avvikande färg. Färgen ska vara mörkbrun/svart, samma som de flesta har i
länga F. Medlem får ansvara för att måla sitt staket. Detta ska vara slutfört senast 1
november.

Stora företagsbilar vid norra vändplanen
Med tanke på fri sikt för boende och olycksrisken som finns med lekande barn i vår
förening så bör stora företagsbilar inte parkeras vid den norra vändplanen.
Respektera detta genom att parkera dessa bilar på annan lämplig plats!

Vänliga hösthälsningar
Styrelsen
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