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Hej allihop! 

Dags för lite rapport! 

Höstens städdag var mycket lyckad! Ett varmt tack alla som var med och bidrog till det positiva 

resultatet! Tillsammans genomförde vi följande : 

- Tvättstugan städades och rengjordes ordentligt 

- Tvättstugans fönster putsades 

- Lokalens fönster putsades 

- Lokalen gicks igenom och rengjordes efter behov 

- Samtliga lekplatser på våra gårdar inventerades avseende framtida åtgärder  

- De resterande avloppsbrunnarna på området rensades 

- Samtliga garageportar gicks igenom och en lista över åtgärder skapades 

- Buskar och sly ansades och klipptes ner 

- Staketen till lekplatserna på Grangården och Körsbärsgården åtgärdades 

- Löv krattades  

- Syrenhäckar beskars 

- Utemöbeln på Körsbärsgården lagades (genom att bygga ihop en frisk möbel av två dåliga) 

- Material för matavfall delades ut till många hushåll 

- Växtlighet på området för gungorna rensades bort 

- Sand flyttades från ”gungområdet” till under gungorna 

- Sanden i ”Stubbsandlådan” på lekplatsen vid M72 luckrades upp 

- Mm mm 

Tyvärr råder inte styrelsen över vädret så nu efter städdagen har träden tappat ytterligare löv och 

det är naturligtvis fritt fram för alla att när som helst grabba tag i en kratta och kratta upp löven.  

Löven lämnas sedan med fördel på Återvinningsstationen. 

Ett hjärtligt tack till alla som deltog och bidrog till trivsel och samvaro på vårt fina imråde. 

Uppskattningsvis var ca 25% av husen representerade. 

Matavfallssorteringen verkar ha fungerat hyfsat bra. Dock har vi vid några tillfällen upptäckt vanliga 

soppåsar i kärlen för matavfall. Det är INTE ok att slänga annat än matavfall i de sopkärl som har svart 

lucka!!! För att förhindra det så har vi tvingats reducera inkastet genom att sätta dit en träskiva. 

  

Ha nu mysiga stunder i höstrusket! Svep in dig i en go filt, kryp upp i soffan och läs en bra bok eller 

lyssna fin musik!! 

Styrelsen  


