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Ordning vid sopstationen

Partytält

Sopgubbarna har vid flera tillfällen berömt oss
för att ha en ren och städad sopstation. Man har
också berömt oss för att sortera våra sopor bra.
Det är ytterst sällan som något ligger i fel container. Men…
Det har vid några tillfällen förekommit att sopor lagts vid sidan av behållarna. Det händer
ibland att speciellt plastcontainern blir full ända
upp i inkasthuven och då går det inte att öppna.
Att den blir full beror på att plasten är för lätt
och inte packar sig och därmed snabbt fyller utrymmet.
Så snälla – om det är fullt eller inte går att
öppna ett inkast så ta med soporna hem igen
och meddela PG vad som felar. Vi kan i regel
åtgärda sådana fel själva.

Föreningen har tre partytält med måtten 9 * 3
meter som från början köpts in för att användas
vid gemensamma fester i områdena. Senast användes de då samfälligheten firade 40 år.
Tälten kan bokas för egna tillställningar vilket
dock kräver tillräckligt stor tomt. Bokning sker
hos styrelsens materialförvaltare Dag Fhv 8
dagahren@gmail.com

Stegar
I gemensamma förrådet finns stegar som kan
bokas hos materialförvaltaren (Dag Fhv 8
dagahren@gmail.com ). Stegarna, som båda
består av två delar, har en maxlängd på ca 9
resp 5 meter.
För närvarande är en del till den mindre stegen
på drift. Du som har den stegdelen ombeds att
återställa den omgående.

Sopa gatorna

Inbrott i grannområdet
Det har kommit till vår kännedom att det i genomförts inbrott i lägenheter i området vid
busshållplatsen.
Risken finns ju att det sprider sig så se till att ha
fönster och dörrar låsta där ni inte befinner er
och har direkt uppsikt. Nuförtiden drar sig inte
tjuvar för att gå in även om det är folk i huset.
Det är också viktigt att vi hjälps åt att se om vårt
område. Ser ni okända personer gå omkring i
området så heja på dom så att de inser att de är
noterade. Larma om ni ser något skumt i något
grannhus och be gärna grannarna se till ditt hus
när du är borta. Det finns ju rätt mycket pensionärer i området nu som är hemma på dagarna.

Elbilsenkäten

Många har sopat gatan framför sin fastighet.
Dock återstår sopning på några ställen. Det bidrar till områdets trevnad om alla drar sitt strå
till stacken. Tänk på att sopa utanför ditt garage
också.

I förra infobladet bad vi er svara på några frågor
angående elbilar och laddning. Svarsfrekvensen har varit låg så vi skulle uppskatta om ni
som inte svarat går in på länken nedan och ger
ert svar. Det tar någon minut att svara på frågorna. Tack på förhand!

Dags för årets andra rensning
Nästa vecka, 20 – 26 maj, är det dags för årets
andra rensning. Områdesförmännen skickar
kallelse med uppgift om dag och tid för rensningen. Container kommer finnas hela veckan.

https://docs.google.com/forms/d/1OcEIODFtgl7pX-1wnyR4MIOaWu05tlnhdqUEErDdAt4
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