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GLAD VÅR! 
Nu på lördag, den 21 april, städar vi allesammans vårt gemensamma område. Alla har 
fått lappar hem i brevlådan från respektive områdesansvarige, så ni vet vad som ska 
göras. Det är tillåtet att göra mer än vad som står på det papperet.  
 
Utskjutande häckar 
Det finns flera som låter sin häck svälla ut över gemensamma gångvägar. Så får det 
inte vara. Häcken ska gå kant i kant med tomtgränsen. Klipp häcken och lägg det 
klippta på någon av de två platser (vid uppfarten till garage 107 samt på gräsplanen 
vid infarten till Ribegatan.) Julgranar sågas itu, kvistas och läggs på någon av dessa 
platser.  
 
2 containrar 
Vi har 2 containrar för övrigt trädgårdsavfall från samfällighetens områden som städas 
nu på lördag. Avfallet från den egna tomten får ni själva kompostera eller 
transportera till återvinningscentral (Rissne eller Lövsta). 
 
P-platserna  
De tidigare gästparkeringarna i garagen är nu under ”utdelande” till dem som anmält 
behov av en extra p-plats. Det går alltså att ställa sig på kö (ring Lotta Gravenius), 
även om de lediga platserna nu är ianspråktagna. Två platser i 105 och 109 är 
fortfarande gästparkeringsplatser.  
 
Lekplatserna 
Upprustning av lekplatserna i område 1 och 2 är nu på gång. Det finns en grupp av 
intresserade som arbetar med frågan. Mycket av arbetet kommer att göras av 
frivilliga, varför ni som vill vara med och göra en ny sandlåda, måla m m kan höra av 
sig till Lotta G  
 
Träfflokalen i område 1 
Liksom lekplatserna är denna föremål för upprustning. Känner någon av er för att vara 
med och måla tak och väggar, sy gardiner m m? Hör av er till Lars-Otto Andersson 
(områdessansvarig område 1) på 751 1997. 
 
Kabel-TV 
Följande kanaler ingår i det abonnemang vi har via ComHem: 
SVT1  SVT2  TV4  SVT24  Barn/Kunskapskanalen  TV3  Kanal 5  TV6  Kanal 9 
Eurosport  Discovery Mix  MTV  YLE  TCM  CNN  Discovery  TV8  TV4+.  
Kabel-TV-ansvarig: Börje Andersson 752 69 44. 
 
Hälsningar 
 
Lotta G 
Ordförande  073-751 08 78 
 


