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Höststäddagen	  söndagen	  den	  22	  oktober	  2017	  

	  

Årets	  höststäddag	  genomförs	  söndagen	  den	  22	  oktober	  enligt	  följande:	  

09.30	   Städning	  av	  området	  

11.00	  -‐	  12.30	   Korv,	  bröd	  och	  fika	  i	  kvartersgård	  2	  

12.30	  –	  13.00	   Information	  från	  styrelsen	  

Anvisningar	  

Generellt	  (alla	  städområden)	  

Kratta	  gräsytor	  fria	  från	  löv,	  grenar	  och	  grus	  
Kratta	  ur	  skräp	  ur	  sandlådorna.	  
Rensa	  planteringar	  och	  buskage	  från	  löv	  och	  döda	  kvistar	  
Ansa	  buskar	  och	  träd.	  Tukta	  särskilt	  alla	  taggbuskar.	  
Kapa	  grenar	  som	  hänger	  ut	  under	  2,5	  m	  höjd	  över	  gångvägarna	  då	  de	  annars	  riskerar	  slå	  sönder	  traktorn	  vid	  
snöröjning.	  
Plocka	  upp	  skräp.	  
Big	  Bag	  kommer	  att	  läggas	  ut	  inom	  området.	  Fyll	  inte	  de	  stora	  till	  brädden	  då	  de	  blir	  så	  svåra	  att	  hantera.	  

Områdesvis	  anvisningar	  (städområden;	  se	  nästa	  sida)	  

Städområde	  1	   Rensa	  hängrännorna	  på	  garagelängorna.	  Sprid	  ut	  högen	  med	  fallsand	  i	  lekparken	  under	  gungorna.	  

Städområde	  2	   Kapa	  ev	  grenar	  och	  buskar	  som	  ligger	  på	  eller	  för	  nära	  gavlarna	  mot	  kommunens	  mark	  på	  
garagelängorna.	  Rensa	  hängrännorna	  på	  kvartersgård	  1.	  

Städområde	  3	   Rensa	  hängrännorna	  på	  garagelängan	  och	  traktorgaraget.	  

Städområde	  4	   Rensa	  hängrännorna	  på	  garagelängorna	  och	  kvartersgård	  2.	  Sprid	  ut	  högen	  med	  fallsand	  i	  lekparken	  
under	  gungorna.	  

Städområde	  5	   Sprid	  ut	  högen	  med	  fallsand	  i	  lekparken	  under	  gungorna	  	  

Städområde	  6	   -‐	  

	  

Övrigt	  

Container	  kommer	  att	  sättas	  ut	  som	  vanligt.	  Observera	  att	  containern	  endast	  är	  avsedd	  för	  trädgårdsavfall.	  Om	  annat	  
avfall	  läggs	  i	  containern	  får	  samfälligheten	  betala	  en	  dyr	  sorteringsavgift.	  Containern	  är	  i	  första	  hand	  avsedd	  för	  avfall	  
från	  den	  gemensamma	  städningen.	  Om	  plats	  finns	  i	  containern	  under	  eftermiddagen	  må	  trädgårdsavfall	  från	  den	  egna	  
tomten	  också	  läggas	  där.	  Håll	  rent	  kring	  containern!	  

De	  som	  har	  träd,	  buskar	  eller	  häckar	  på	  den	  privata	  tomten	  som	  hänger	  ut	  över	  trottoarer	  eller	  gångvägar	  uppmanas	  
tukta	  dessa	  så	  att	  de	  inte	  växer	  utanför	  tomten,	  hindrar	  framkomlighet	  eller	  riskerar	  skada	  traktorn	  vid	  exv	  
snöröjningen.	  

	  

Städning	  av	  kvartersgårdarna	  

Särskild	  instruktion	  lämnas	  ut	  till	  berörda	  hushåll.	  

	  

Varmt	  välkomna!	  

Styrelsen	  
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Städområden	  

	  

	  

	  


