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Jul- och Nyår 2018
på Skogsmyragatan

Julhelgen
Som	  tidigare	  om	  åren	  kommer	  samfälligheten	  att	  sätta	  ut	  en	  container	  för	  
julklappspapper	  vid	  kvartersgård	  1.	  Du	  får	  också	  en	  säck	  att	  stoppa	  pappret	  i	  så	  det	  
blir	  lättare	  att	  frakta	  det	  till	  containern.
OBSERVERA	  att	  inget	  annat	  än	  papper	  och	  kartong	  får	  läggas	  i	  containern,	  i	  annat	  
fall	  får	  vi	  betala	  straffavgift.

Nyårshelgen
Vi	  önskar	  alla	  ett	  trevligt	  och	  olycksfritt	  nyårsfirande.	  Var	  dock	  vänliga	  och	  visa	  hänsyn	  om	  du	  
avser	  använda	  fyrverkerier.	  Tänk	  på	  att	  det	  finns	  såväl	  vuxna	  som	  barn	  och	  husdjur	  som	  far	  illa	  av	  
alltför	  högljutt	  smällande.	  Rikta	  raketer	  så	  att	  hus,	  bilar	  och	  personer	  inte	  skadas.	  Nyttja	  gärna	  
fotbollsplanen	  nedanför	  området	  för	  fyrverkerier.	  Och	  så	  ser	  det	  förstås	  trevligt	  ut	  om	  det	  är	  
välstädat	  och	  upplockat	  dagen	  efter.

Grannsamverkan
Under	  långhelgerna	  är	  det	  många	  som	  reser	  bort	  vilket	  kan	  
inbjuda	  till	  oönskade	  besök.	  Hjälp	  era	  grannar	  och	  bekanta	  
genom	  att	  hålla	  lite	  koll	  på	  vad	  som	  rör	  sig	  i	  området,	  skotta	  
uppfarter,	  hämta	  in	  post	  mm.

Vi önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!
Styrelsen

Övrig	  information
Parkering	  på	  området	  är	  ett	  stort	  problem	  som	  vi	  alla	  känner	  till.	  I	  synnerhet	  kan	  
det	  bli	  besvärligt	  under	  storhelger	  då	  många	  får	  besök	  av	  släkt	  och	  vänner.	  För	  att	  
underlätta	  parkering	  och	  framkomlighet	  uppmanar	  vi	  alla	  att	  använda	  sina	  garage	  
och	  p-‐platser	  för	  egna	  fordon.	  
Det	  är	  absolut	  förbjudet	  att	  parkera	  på	  gräsytorna	  och	  på	  gång-‐ och	  
cykelvägarna	  samt	  för	  boende	  att	  parkera	  på	  besöksplatserna!

Lekparkerna
På	  höststäddagen	  informerade	  styrelsen	  om	  den	  översyn	  som	  genomförs	  av	  
hur	  våra	  lekparker	  skall	  utformas	  i	  framtiden.	  Informationen	  finns	  dels	  på	  vår	  
hemsida	  www.skogsmyran.com dels	  finns	  det	  en	  kopia	  på	  insidan	  av	  
anslagstavlan	  i	  kvartersgård	  1.	  Tag	  chansen	  och	  studera	  den	  informationen	  i	  
mellandagarna	  och	  tyck	  gärna	  till	  om	  hur	  du	  ser	  på	  lekparkerna	  i	  framtiden.	  
Du	  har	  till	  årsskiftet	  2018/2019	  på	  dig	  att	  göra	  din	  åsikt	  hörd.


