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Nu är det vår igen, eller i alla fall nästan. Åtminstone blir det ingen mer snöröjning förrän efter 

sommarn, får vi hoppas.  

Och på tal om snöröjning…. Vet du någon bra snöröjningsfirma som du kan rekommendera så tar vi 

mycket gärna emot den informationen. 

Från de boende har inkommit önskemål om att information om nedanstående sprids till alla : 

- Bommarna in till gårdarna ska hållas stängda. Det handlar om säkerhet för oss 

boende, både avseende biltrafiken och inbrottsrisken 

- Släng inte fimpar på gårdarna och gångvägarna. Den typen av nedskräpning är        

oerhört tråkig att se. Och framförallt är det trist att hitta fimpar i och nära 

lekplatserna 

- Om du är på väg mot soptunnorna så plocka gärna upp skräp som ligger på vägen 

dit och släng det i soporna  

- För att stänga luckan till soptunnorna så ska du dra handtaget uppåt för att sedan 

dra det nedåt. Då först låses luckan 

- Det finns tyvärr några av oss som inte respekterar den hastighetsbegränsning som 

finns i området dvs 30 km/tim på vägen och 10 km/tim inne på gårdarna. Det är 

mycket viktigt att hastighetsbegränsningarna tas på allvar och respekteras 

Renoveringen av festlokalen är nu klar. Bland annat så blev det ett nytt golv, väggarna målades i en 

gul nyans (Champagne), taket målades vitt, en list för att skydda väggen mot nötning från stolarna är 

uppsatt och nya fina gardiner hänger för fönstren.  

Det blev lite drygt 18 m² golv över som vi nu säljer till ett bra pris. Vi betalade 6.300:- för det och 

säljer det nu för 4.000:-. Det är köpt på Bauhaus och heter ”Antik ek, 644531”. Hör av dig till någon 

av oss i styrelsen om du är intresserad och kom gärna till lokalen och titta på golvet. 

Och så vårstädningen! Boka in den 20 maj i din almanacka! Vi startar som vanligt kl 10:00 och alla 

som kommer bjuds förstås på kokt korv med bröd och kaffe/te/saft.  

Det kommer att finns en lista att välja från på det som behöver göras och du kanske har egna 

önskemål som kan läggas till listan! 

Var vaksam om du upptäcker något eller några som verkar konstigt eller som du blir osäker på. 

Kontakta kontaktpersonen för Grannsamverkan på din gård och informera om dina iakttagelser. 

Och du, anmäl dig gärna grannstodhuddinge@outlook.com till om du vill vara med och köra 

Grannstödsbilen.  

Och du… glöm inte att lite då och då gå in på vår hemsida och ta del av all den info som finns där. 
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