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Städdag 26 september
Vi möts vid den lekpark som ligger närmast ditt hus
I tider med Covid-19 får vi hantera städning av vårt område med respekt för
varandra.
Vid varje lekpark finns en representant från styrelsen som fördelar arbetsuppgifter.
Vi skall städa området, jordförbättra på några platser, klippa häckar, se över grenar
från träd så de inte hänger över gångvägar mm. Den mörka tiden kommer och vi alla
behöver se till att sikten blir bra.
Containrarna fylls först med avfall från de gemensamma områdena och därefter kan
vi fylla på med trädgårdsavfall från våra egna tomter.
OBS! inget annat än trädgårdsavfall i containrarna.
När vi lägger grenar, kvistar, ris mm i våra containrar är det varje medlems ansvar att
kontrollera att det är tillräckligt nerklippt, allt för att det inte skall bli så mycket luft i
containrarna, då får vi plats med allt trädgårdsavfall.

Fartguppen i området kommer tas in senare under hösten eller
innan snön kommer.
TVÅ BJÖRKAR I HASSELNÖTSPARKEN KOMMER TAS NER
Björken har blivit alldeles för hög och orsakar oro av intillboende. Finns det något
annat träd i området som bör tas ner av oro i år, så kom överens med grannar och be
om namnunderskrift för godkännande och lämna underlaget till ordförande som tar
det till styrelsen senast 2020-09-04, träden kommer fällas innan städdagen.

VÄXTLIGHET I OMRÅDET!
På olika platser i området har vi problem med framkomligheten. Det är buskar,
häckar och träd som växer alldeles för långt ut från tomten och hindrar
framkomligheten.
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Vi har gemensamt beslutat att när det gäller våra gångvägar skall det vara så fri
passage som möjligt så ingen olycka kan ske.
– Inte längre ut än fastighetsgränsen eller asfaltskanten (max 10 cm)
– På höjden bör ingen växtlighet sträcka sig ut över gångbanan.

FÖRTYDLIGANDE OM EL-BILAR I GEMENSAMHETSGARAGEN
Det är inte tillåtet att ladda elbilar i våra garage för närvarande. Det har gjorts en
utredning om möjligheten att tillgodose medlemmars önskan om att kunna ladda elbil i garagen men för tillfället kan samfälligheten inte tillgodose behovet. Utredningen
finns på vår hemsida i sin helhet.
OBS! Tänkt på brandrisken med att använda vårt elnät i garagen och att föreningens
försäkringar inte täcker om brand skulle uppstå. Dessutom har troligtvis grannarnas
bilar bensin i sig och det kan bli en kraftig explosion i en länga intill våra bostadshus.
Elbil är framtiden och vi skulle önska att vi kunde tillgodose den möjligheten men det
är en mångmiljoninvesterineg som vi idag inte kan ta på oss. Styrelsen bevakar olika
möjligheter för att få till detta i framtiden.

SOPTUNNOR
Vi vill påminna om att våra soptunnor skall placeras en meter från våra garageportar.
Placeras de för nära våra garageportar kommer sopbilen både förstöra våra
garageportar och hängrännor.

Efterlyser en som kan rita, måla …
Vi har i flera år försökt få till en områdes skylt som skall placeras vid vår infart från
Hummelmoravägen men vi lyckas inte. Det finns olika kartor men det saknas alltid
något på varje karta som man kan behöva rita in…kartan bör innehålla alla vägar och
vägarnas namn samt nummer på alla husen.
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