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Kallelse till städdagen lördag 20e oktober
Hålltider för dagen
-

-

09.30
Samling vid övre C-garaget/gästgaraget för information/genomgång
09.45
Samling vid skylt för städområdet, avprickning och utdelning av lotter till städdeltagare och genomgång med städledaren, därefter städning i gemensamma områden.
13.00
Samling vid gästgaraget och då bjuder Trivselkommittén på soppa med tillbehör
och våfflor till (främst) barnen. Ev önskemål om glutenfri eller vegetarisk mat kan anmälas till Trivselkommittén i förväg.
Ca 13.45 Efter maten dragning i det traditionella lotteriet för de som aktivt deltagit i
städningen.
Anm. Städning av egna tomter kan göras då den gemensamma städningen avslutats.

Manuell sopning av bilplatser i garagen
Bilarna behöver INTE köras ut ur garaget under städdagen. Var och en kan i förväg sopa ut ev
skräp från sin bilplats ut till mittgången där vi sedan manuellt tar hand om ev skräp..

Bortforsling av elartiklar, färgrester mm
Dennis fortsätter med traditionen att forsla bort miljösopor som t ex färgrester, elartiklar mm
En släpvagn för lastning av miljösopor finns uppställd vid gästgaraget redan före samlingen.
Avfärd med soporna sker vid 10-tiden efter samlingen och ev görs även en extra tur senare.

Containers på Torneå- och Tavastehusgatorna
-

I år placerar vi ut 5 st containers (30 m3) på Tavastehusgatan och 3 st på Torneågatan.
5 av dessa (3 på Tavastehus- och 2 på Torneågatan) är enbart avsedda för ”Kvistar, ris, löv
och trädgårdsavfall” och tydligt märkta för detta.
OBS! Byggavfall mm från renoveringar av husen får INTE kastas i dessa containers
utan skall transporteras bort av resp husägare. Överträdelse beivras.
Enstaka kasserade möbler o dyl är OK

Städledare per städområde
-

Område 1 Anders Gustavsson
Område 2 Sievert Balkeståhl
Område 3 Sture Caesar
Område 4 Lasse Moberg
Område 5 Anders Isaksson
Område 6 Arne Nyman

(Torneåg 2-24, 56–78)
(Torneåg 26-54, 80-106)
(Tavastehusg 1–19, 43-67)
(Tavastehusg 21-41, 69-91)
(Tavastehusg 2-72)
(Tavastehusg 74-156)

Ökat deltagande från nyligen inflyttade önskas!!
Då vi under de senaste åren fått en hel del nya husägare/grannar så hoppas vi att de nu tar
chansen att delta och lära känna sina grannar i bostadsområdet!

Styrelsen

