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Tack alla ni som visade intresse och respekt för vår samfällighet och vårt bostadsområde genom att 

närvara på årsstämman!! Protokollet från årsstämman finns nu på vår anslagstavla, det kommer att 

läggas upp på vår hemsida och det bifogas även i mailet tillsammans med detta brev. 

Vår inbjudna gäst från SRV gjorde en mycket tydlig och bra presentation av hur matavfallssortering 

går till och med anledning av det så vill vi gärna veta hur just du ställer dig till att medverka till att 

sortera matavfall. Om vi inför det för vår samfällighet så innebär det initialkostnader för placeringen 

av två nya sopkärl samt ev en fortsatt månadshyra för dessa. Alternativet till månadshyran är att vi 

köper kärlen. Det innebär också att samfällighetens totala kostnad för sophanteringen minskar om vi 

matavfallssorterar. Mer info avseende sophanteringen kommer i separat mail.  

På förekommen anledning vill vi också ta upp följande spörsmål : 

- många har problem med katter som går in på tomterna och uträttar sina behov, detta gäller även 

på lekplatserna. Vänligen se till att din katt inte förorenar på andras tomt eller på lekplatserna 

- inför nästa vinter : låt inte din hund kissa i snön vid vår pulkabacke; barnen leker även i snövallen 

som bildas 

- vid målning av förråden ska du använda rätt färg. Beckers: S 1020-Y60. Om färgen avviker 

väsentligen från den i området vedertagna krävs bygglov 

- stäng luckan till sopskåpet på rätt sätt; för handtaget uppåt och stäng genom att dra ner det, se 

separat mail ang sophanteringen 

Inom kort kommer vi att ta bort sand från Musikalens vägar. Vi behöver därför din hjälp att sopa 

ihop befintlig sand till en sträng mitt på vägen senast 15/4. Den sand som ligger på gräsmattor etc 

kommer att blåsas till mitten av vägen 17-18/4.  Därefter kommer den att tas bort av vår 

entreprenör. 

Notera datumet för årets vårstädning som kommer att gå av stapels 26/5. 
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