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TACK! 😊 

Härligt arbete som alla la ner på städdagen. Tur med vädret hade vi också. 
Stort tack till alla för fantastiska insatser. Kul att se så många ute. Alla kan 
inte göra allt, men alla kan göra något. Särskilt tack till garageombud, 
eldsjälar och entreprenörer som lägger ner det där lilla extra.  
  

Kommande arbeten 
Byte av slipers på område E, trädfällning och slyröjning på område C vid 
boulebanan och på kullen, test av teknik av hur syllar vid garagens framkant 
kan bytas, samfällighetslokalens tak ska bytas och så småningom ska även 
våtrum renoveras, asfaltsytor ska ses över och vid behov åtgärdas, två 
parkeringsrutor ska målas upp på område A och på område G överväger vi 
att ta bort parkeringen längst in vid sopkärlen på grund av problem vid 
tömning. Allt är beräknat att utföras under vår/sommar/höst i år. Vi ser också 
över armaturen på stolparna längs gångvägarna (armatur på garage planeras 
att bytas samtidigt som portarna). 

Förskolan 
Den är nästan klar och kommunen har snyggat upp runt omkring. Fortfarande 
vet vi inte när den öppnar.  

Ny lekutrustning på område H 
Vid besiktning av lekplatserna hittades A-fel (måste åtgärdas omedelbart) på 
klätterställningen. Det var ändå planerat att den skulle ersättas med något 
nytt och därför monterades den ner på städdagen. Ny klätterställning eller 
liknande tas fram i samarbete med den entreprenör vi använder. Den ska fås 
på plats snarast möjligt. 

Använd de gemensamma tillgångarna 
Garagen är en stor del av de gemensamma tillgångarna och med kommande 
portbyte så säkerställer vi att våra bilar kan parkeras där i många år till. 
Förutom det så har vi andra tillgångar i form av samfällighetslokalen. Den 
hyrs nu ut oftare och tänk på att den också går att låna om man vill spela 
bordtennis eller basta. Vid de senare tillfällena så är det kostnadsfritt.  

I området finns även en boulebana som alla kan använda. Den finns vid 



område C och är anlagd enligt Svenska Bolueförbundets officiella mått så är 
det någon som känner för att anordna en tävling där så går det bra 😊  Eller 
bara spontanspela någon dag.  

I övrigt har vi lekplatser på område A, D, E och H. Vid område A och D finns 
gungor och sandlådor, vid område E finns gungor och en fin båt att klättra i 
eller bara styra ut på böljan den blå valfri dag och slutligen vid område H så 
finns gungor och snart en ny utrustning för både små som lite större barn. 

Hålla rent  
Vi hjälper alla till att hålla rent och bidrar till en bättre miljö genom bland annat 
sopsortering. Ingen slänger naturligtvis fimpar och skräp i området och om 
det ändå dyker upp något så måste det ha blåst hit eller hur? 😉  Vi hjälps 
alla åt att framför allt inte slänga något där det inte ska vara och ser vi något 
skräp hjälps vi alla åt att hålla rent. Och – snälla…lägg matavfallet i de bruna 
påsarna som finns att hämta vid samfällighetslokalen. Tillslut påsen väl, 
överfyll inte och släng inte skaldjursrester förrän dagen innan tömning. 
Förvara det i frysen tills dess. Tänk på dina grannar helt enkelt. Och vi som 
städar efter dig. 

Bilkörning och parkering 
Vid något eller några områden körs det fortfarande för fort och parkeras för 
länge inne på gångvägarna. Styrelsen tar detta på allvar och säger löpande 
till när vi ser att detta upprepas av återkommande personer. Vi ber alla att 
hålla bilkörningen på gångvägar till de gånger som det verkligen behövs. Och 
naturligtvis då i krypfart. Bilar är hårda, barn är mjuka. Det gäller även 
parkering på och vid gångvägarna. Tänk på att räddningstjänsten snabbt kan 
behöva komma fram till en granne eller i värsta fall till en själv. 

Var hittar jag info? 
www.klarinettvagen.com 
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