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Kallelse till städdagen lördag 23e april 2022
Maskinell sopning av garagen
Bilarna behöver INTE köras ut ur garaget under städdagen. Var och en kan i förväg sopa ut
skräpet från sin bilplats ut till mittgången där maskinen kan ta över.
Anm. Vi har anledning att påtala att varje bilägare är skyldig att ta hand om sitt eget skräp.
Tyvärr verkar en del bilägare sprida ut skräp på garagegolvet utan att ta hand om det!

Sopning av gångvägarna
En grovsopning av gångvägarna har gjorts maskinellt innan städdagen.
Under städdagen kan grus och skräp från vägkanterna sopas ut och spridas i gången så att det
kan tas om hand vid den maskinella finsopningen efter städdagen.

Bortforsling av elartiklar, färgrester mm
Dennis kommer ven denna gång att erbjuda bortforsling av miljösopor , 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 vid behov görs även en
extra tur senare. EJ BILDÄCK

Hålltider för dagen
-

-

09.30
Samling vid gästgaraget och genomgång
09.45
Samling vid skylt för städområdet, avprickning och utdelning av lotter för städdeltagare och genomgång med städledaren. Därefter städning i gemensamma områden
13.00
Samling vid gästgaraget och då bjuder trivselkommittén på mat och dryck. Ev
önskemål om glutenfri eller vegetarisk mat kan anmälas till Trivselkommittén i förväg.
Efter maten dragning i det traditionella lotteriet för de som aktivt deltagit i städningen.
Anm. Städning av egna tomter kan göras efter att den gemensamma städningen avslutats.

Containrar i parkeringsfickorna på Torneå- och Tavastehusgatorna
-

I år placerar vi ut 8 st containrar. Vi kan vi ha blandat innehåll i samtliga containrar. Dvs
ingen separat märkning för ”Kvistar o löv”.
OBS! Byggavfall från renoveringar av husen och t ex bildäck får INTE kastas i
dessa containrar utan skall transporteras bort av resp husägare. Överträdelse beivras.

Städledare per städområde
-

Område 1 Roberto Ruiz
Område 2 Janne Bergman
Område 3 Sture Caesar
Område 4 Naim Mardini
Område 5 Björn Lundstedt
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)

Deltagande från nyligen inflyttade önskas!!
Ni som under de senaste åren blivit nya husägare är särskilt välkomna och kan nu ta chansen
att under trevliga former lära känna era grannar och övriga boende i området.
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