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”Städdagen” lördag 24e april 2021
På grund av den pågående pandemin med viruset Covid19 så kommer vårstädningen att utformas på samma sätt
som föregående år.
- Den gemensamma samlingen på morgonen ställs in
- Samlingen med servering och lotterier kl 13 utgår
- Garagens mittgångar sopas maskinellt under lördag eftermiddag
Städning av gemensamma områden
De som varit med tidigare vet att vi har en del gemensamma områden som behöver städas eller ansas inför sommaren. Var och en kan själv avgöra när hen vill göra en insats för att
snygga till våra gemensamma områden.
Städningen bör lämpligen anpassas till när det finns container att slänga skräp i.

Sopning av garagen
-

Varje bilplats i garagen skall sopas manuellt innan kl 12.00 på städdagen den 24e,
sopa ut skräpet till mittgången
- Maskinell sopning av mittgångarna mm görs under lördag eftermiddag.
Bilarna behöver alltså INTE köras ut ur garaget under städdagen. Var och en kan i förväg ta
hand om och sopa ut skräpet från sin bilplats ut till mittgången där maskinen kan ta över.

Sopning av gångvägarna
En grovsopning av gångvägarna görs under vecka 13 innan städdagen den 24e.
En maskinell finsopning kommer vid behov att utföras efter städdagen.

Bortforsling av elartiklar, vitvaror, färgrester mm
Denna tjänst sköts på traditionellt sätt av Dennis Westin och innebär att en släpvagn ställs upp
vid gästgaraget lördag morgon 24e april för uppsamling av vitvaror, elartiklar, färgrester mm.
Vid 10.30-tiden kör Dennis iväg med skräpet till återvinningsstationen.

Containrar i parkeringsfickorna på Torneå- och Tavastehusgatorna
-

-

I år placerar vi ut 8 st containrar, på Torneågatan 2, 24 och 54 och på Tavastehusgatan 2,
72, 42, 72, 106 och 156. Containrarna placeras ut på fredag 23e och hämtas igen på måndag 26e.
Vi kan ha blandat innehåll i samtliga containrar.
OBS! Byggavfall från ROT-arbeten (renoveringar, om- och tillbyggnader) av husen
och t ex bildäck och el-utrustning får INTE kastas i dessa containrar utan skall
transporteras bort av resp husägare. Överträdelse beivras.
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