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Nu har det nästan hänt att

Ytterplanteringarna

ett barn blivit påkört

Röjning och föryngring av undervegetation, borttagande av felväxande träd samt viss beskärning av träd
kommer ske under de närmaste veckorna på ytterplanteringarna på Fågelhundsvägen och Nöbbelövs kyrkoväg.

av en bil i hög fart inom området.
Bilen framfördes i hög fart av boende i området vilket
tyvärr inte är ovanligt när det gäller överträdelser av
våra regler för trafik i området.
Tack och lov skedde ingen olycka men det var bara någon decimeter som skiljde från att tragedin skulle inträffat.
Det generationsskifte som nu sker i området innebär
att det flyttar in familjer med små barn. Det ska vi vara
oerhört tacksamma för och se till att barnen kan röra
sig säkert inom området. Farthinder i all ära – men det
gäller att köra med lite intelligens.
Hjälp till och säg ifrån när någon kör för fort i området. Du har all rätt att göra det!

Tider för områdesstädning
Container för trädgårdsavfall kommer finnas under följande tider:

19 – 25 april
24 – 30 maj
14 – 20 juni
16 – 22 augusti
20 – 26 september
15 – 21 november
Det innebär att områdesstädning (s.k. rensning)
ska äga rum under angivna tider. Områdesförmännen kommer ge ytterligare instruktioner om dag
och tid för ditt område.
-

Containern kommer att tömmas en gång under perioden om så krävs. Vänta därför gärna till helgen med att lägga ditt eget trädgårdsavfall i containern för att förhindra att containern är full vid
rensningarna.
Installation av nya sopanläggningen

Som du säkert noterat är ett antal träd markerade med
röd-vita band i ytterplanteringarna. Markeringarna har
gjorts av fackkunnig personal från Staffanstorps anläggnings AB och innebär att de träden kommer tas
bort. De träd som är märkta är det på grund av att
-

De står för nära parkeringen

De hänger ut över garagetaken
De står för nära gatan
De står för tätt
De är skadade eller helt eller delvis döda

I dungen i västra ändan av parkeringen på Nöbbelövs kyrkoväg kommer beskärning av träden ske
innan man tar ställning till vilka träd som eventuellt måste tas bort. På Fågelhundsvägen har alla
träd markerats som står på de ytor som ska disponeras för sopanläggning eller nya parkeringar.
Området mellan de två nordligaste garagen på Fågelhundsvägen kommer också att röjas så när som
trädet som står mitt i gattet.

Funkar dina ventiler
Under förra året gick vi ut med förfrågan om dina
avstängningsventiler för kall- och varmvatten fungerade och kunde stänga helt. Eftersom vi nu närmar oss skarpt läge då alla mätare ska bytas ut är
det viktigt att processen inte störs av ventiler som
inte går att stänga.
Testa om dina ventiler fungerar. Om inte så kontakta PG snarast. Har du en läckande strypventil
(ventilen som sitter närmast vattenmätaren som är
kopplad till värmemätaren) i värmesystemet så vill
vi ha info om detta också.
Tacksam för besked senast måndag (11 april)
via mail pergran.n@gmail.com .

Preliminär vecka för leverans är satt till v 20 dvs
veckan efter pingst. Mer detaljerad info om tid och
konsekvenser för åtkomst till garage och parkeringsplatser på Fågelhundsvägen kommer så snart datum är
fastställt.
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