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Sopinkast ur funktion
Som många konstaterat så är dämparen till inkastet för restavfall ur funktion vilket innebär
att trumman inte stänger ordentligt. Felet är anmält till leverantören som lovat åtgärda det
snarast möjligt. Dämpare är på väg från tillverkaren.

Lås på sopinkasten
Avsikten är att våra sopinkast ska vara låsta och
öppnas med de taggar som varje fastighet tilldelats tidigare. Till följd av lite klimatproblem
för konstruktionen samt strul i samband med
uppdatering av mjukvaran i elektroniken har låsen satts ur funktion under några månader. Nya
låsenheter är på väg och kommer att monteras
så snart som möjligt.
Tänk därför på att ta med taggen när du går
till sopstationen. Rätt som det är så är inkasten låsta!

Restaurering av grusgång
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Exempel på exemplarisk
rensning
En stor eloge till Amie i 71 för rensinsatsen i
planteringen på parkeringen på Nöbbelövs kyrkoväg. Många har bedömt det som omöjligt
men här är resultatet av ett antal timmars arbete.
En rensad plantering som därefter belagts med
täckbark. Och renset ligger i plastsäckarna.

Ett ytterligare exempel är ”Bjarnes gång” dvs
mellanrummet mellan garagen mitt emot Fhv 6.
Här växte för några år sedan urskog som nu förvandlats till en vacker och inbjudande plantering. En stor eloge till Bjarne i nr 6 också!

Arbetet med att restaurera grusgången i område
C pågår för fullt. Kantstöd appliceras för att se
till att jord inte rinner ut i gången. Gången kommer sedan att beläggas med finare grus uppblandat med stenmjöl för att få ett fastare underlag. Om resultatet blir bra kommer motsvarande insats att erbjudas övriga områden där
gångar fått växa igen.

Upprustning av lekplatser
Planeringsarbetet pågår för att inom kort restaurera parkbänkar i omr A och D samt sandlåda i område D. Byte av balansstockar i område D samt byte av staket till gunggropen i
område A ingår också i planerna. Parkbänken
i område C restaurerades för något år sedan
och picknickbordet på omr A har fått nya
plank. E-gruppen fortsätter arbetet!

Bra jobbat båda två!
Dags för årets tredje rensning
Den 10 juni är det dags för x
årets tredje rensning.
Lämpligt
att
hela
laget
fokuserar
på en bit av
xx
ytterplanteringen i Amies anda. Vi skulle då
kunna få all ytterplanering fixad under året.
Färdiga sektioner täcker vi med täckbark.
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