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Vårstäddagen söndagen den 22 april 2018
Årets vårstäddag genomförs söndagen den 22 april enligt följande:
09.30

Städning av området

11.00 - 12.30

Korv, bröd och fika i kvartersgård 2

12.00 - 13-00

Information från styrelsen

Anvisningar:
Generellt (alla städområden)
Kratta gräsytor fria från löv, grenar och grus
Kratta ur skräp ur sandlådorna. Luckra upp fallsanden under gungor och lekställningar med spade och/eller grep.
Rensa planteringar och buskage från löv och döda kvistar
Tukta eller helst ta bort all taggiga buskar på området, även de mellan parkeringsplatserna
Ansa buskar och träd. Kapa grenar som hänger ut under 2,5 m höjd över gångvägarna då de annars riskerar slå sönder
traktorn vid snöröjning. Se över egna tomter så att häckar, buskar, träd och brevlådor inte sticker långt ut på
gångvägen/trottoaren.
Plocka upp skräp. Även på gröna delar som tillhör kommunen enligt städområdeskartan
Big Bag kommer att läggas ut inom området. Fyll inte de stora till brädden då de blir så svåra att hantera.
OBS! Taken på garagelängor och kvartersgårdar är rensade och ytbehandlade nyligen och skall inte åtgärdas eller
beträdas den här städdagen.
Sopning av gångvägar mm (alla städområden)
Sopning av gångvägar, garageplan och parkeringar är beställd till måndagen den 23 april. Förbered detta genom att
sopa ut grus och sand ca 20 cm från kanten på gången. OBS! Lägg inte sanden i en sträng utan sprid ut den jämnt
över mitten på gången annars kan inte maskinen ta upp allt. Fyll inte sand och grus i Big Bag då de blir för tunga att
hantera och gruset får inte blandas med övrigt avfall.
Boende längst Skogsmyragatan kan med fördel så snart möjligt sopa rent trottoarerna framför husen och sopa ut
gruset ca 20 cm på gatan. Sannolikt kommer kommunens sopning av Skogsmyragatan att ske före vårstäddagen.
Områdesvis anvisningar (städområden; se nästa sida)
Städområde 1 Tukta buskarna i lekparken som vetter mot hus nr 1 så de inte hänger in på fasaden. Rensa upp bland
de buskar som växer i triangeln vid hus nr 17.
Städområde 2 Städområde 3 Städområde 4 Städområde 5 Ta bort lilla tallen som skymmer skylten på vägen upp från garageplan
Städområde 6 Tukta trädet mitt emot hus nr 66
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Övrigt:
Container kommer som vanligt att vara uppställd vid de mellersta garagelängorna. Observera att containern bara får
innehålla trädgårdsavfall (löv, grenar, kvistar och dylikt) och är inte avsedd för andra sopor eller för trädgårdsavfall
från den egna tomten.
Städning av kvartersgårdarna
Särskild instruktion lämnas ut till berörda hushåll.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Städområden

