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Skötselvecka 7 - 13 oktober och  

Skötseldag söndag 13 oktober 2019   
 

 

 
 
Informationsträff för skötselansvariga söndag 6 oktober kl. 09.30 vid 

förrådet. OBS att om du inte kan komma, måste du be att en ersättare går i 

ditt ställe! 
 

VECKA 41 söndagen den 13 oktober klockan 10:00             Gemensam skötseldag 

 

 

Samling vid respektive skötselområde. 

- Höstgrävning med ogräsrensning i planteringar och allmän uppsnyggning. 

- Buskar klipps och gallras. Särskilt viktigt inom området vid korsningar och vid 

utfarter till garagen. 

- Se bilaga om Häckar och träd! 

- Viktigt är också att den växtlighet som sticker utanför den egna tomten och 

påverkar vägar och gångar mellan husen klipps bort.  

Både den som klipper gräset och räddningspersonal ska kunna komma fram. 

 

 

(fortsättning på nästa sida) 
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- Häcken mot Ekholmsvägen klipps i höjd 30 cm från kantsten. (Snöhögar kommer 

att läggas vid häcken). Vid garagegavlarna klipps häckarna i max höjd 120 cm.  

 

- En ny häcksax finns i förrådet och kan erhållas efter kontakt med någon av de 

områdesansvariga. Börja gärna med klippning av häcken redan fredag em. eller 

lördag. 

 

- Sophus. Storrengöring. Samtliga kärl tas ut och huset grovsopas. Ansvarig är 

skötsellag 9. 

 

TVÅ CONTAINRAR kommer att placeras på parkeringsplatserna, Ekholmsvägen 383 

och vid vändplatsen, Ekholmsvägen 411, båda från fredag den 11 oktober till måndag 

morgon den 14 oktober.   

 

Styrelsen fixar korv + dricka vid lekplatsen fyrkanten ca 12:00. 

 

Övrigt: 

• Det står bilar parkerade i våra vändplatser. Det är inte tillåtet för annat än för 

kortare stopp för i- och urlastning av personer och varor. 

Det är särskilt viktigt att detta respekteras så att utryckningsfordon vid behov ska 

kunna komma fram i vårt område. 

 

• Styrelsen tycker att vi sköter vår yttre miljö på ett bra sätt. 

T ex hålls sophuset oftast rent och snyggt. Vid förra skötseldagen klipptes 

häckarna mot bilparkeringarna på ett bra sätt. 

Väldigt många av oss boende deltar på skötseldagarna. Det är lite av en fest.  

Ett tillfälle att träffas. 

 

Och ni som inte deltar så mycket eller så ofta vill vi uppmuntra till att göra det. 

Det är ett gemensamt ansvar under trevliga former! 

 

 

Hälsningar styrelsen 


