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Rensning kommande vecka

Farthinder

Så är det åter dags för rensning. Container kommer
på tisdag och står en vecka. Den kommer att mellantömmas på torsdag förmiddag så det borde finnas gott om plats till helgen.

Farthinder kommer nu att placeras ut inom området. I första hand placeras de vid utfarterna från lekplatserna samt vid infarter från parkeringarna till
det inre området.

Speciellt att tänka på den här rensningen är att ta
ner växtligheten i ytterrabatterna till max en meter
och se till att det inte sticker ut växter över trottoar
eller parkering! Ta också bort all fallfrukt i området. Områdesförmännen har mer info.
Områdesförmännen har också fått uppdraget att
tillsammans med respektive renslag lämna förslag
till personer som skulle kunna väljas till valberedning på årsstämman 2017 (valberedning för
arbete inför 2018).

Framkomlighet i området
Det har vid flera tillfällen visat sig att det är omöjligt för fordon av samma storlek som utryckningsfordon att komma fram i området.
Det är därför viktigt att alla kontrollerar häckar och
träd som sticker ut utanför tomtgränsen. Finns det
en fri yta som är minst tre meter bred och fyra meter hög (med hänsyn taget till utskjutande förrådstak) på vägen utanför din tomt? Om inte finns inget
annat att göra än att snarast klippa in häck och
beskära träd. Samfällda träd som utgör hinder
kommer att åtgärdas inom kort.
Det är lämpligt att vidta åtgärderna medan containern finns på plats.

Snöröjning

Lösspringande hundar
Det har vid flera tillfällen noterats att en vit släthårig hund samt en brun dito är lösa och rör sig i området på egen hand.
Det är synd om hundarna samtidigt som det är
många både barn och vuxna som inte är vana vid
hundar och känner stort obehag när de är lösa.
Det finns dessutom anledning att misstänka att de
hundskitar som då och då upptäcks i området kan
ha sin förklaring här. Det är ju svårt att tänka sig att
någon har så dåligt omdöme så att man rastar sin
hund i området utan att plocka upp efter den!

Sopstationen
Som tidigare meddelats kommer de gröna inkasttopparna att bytas under hösten. Preliminärt datum
är nu mitten av oktober. Vi kommer då få elektroniska lås som manövreras med TAG (liten bricka)
och slipper nycklarna (men spara dom tills vidare).
Brickorna kommer att delas ut i brevlådorna i samband med bytet av toppar.

Tyvärr har vi noterat att någon lyckats riva av flera
gummilappar som sitter över nyckelhålen för att
förhindra att låsen ska frysa till vintern.
Hade hoppats på att vi skulle slippa åverkan!

Vi får se om det blir någon vinter i år. Snöröjningen
kommer i så fall att hanteras av Grusterminalen
nere vid kyrkan. Det medför mindre transportsträckor men också bättre koll på vilket väder som
råder hos oss.
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