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Information från styrelsen
Nu blommar det för fullt på både träd och i mark med vackra vårblommor,
grannar kommer ut och fixar i sina trädgårdar, barnens härliga glädje över att
kunna vara ute i lekparkerna hörs på vårt område. Välkommen härliga vår!
Tvätta din bil på avsedd plats
Det är viktigt att vi boende endast tvättar våra bilar på avsedd plats med tanke på miljön. När du
tvättar din bil rinner det ner miljöfarliga ämnen i marken som skadar och försurar miljön. Där det finns
biltvättar avsedda för detta finns det stora kärl under marken för att förhindra miljöskadliga ämnen
från att rinna ut i marken. Detta kommer sedan en slambil och tömmer. På vårt område finns inte
sådant, utan skadliga ämnen rinner rakt ner i brunnen och skadar miljön och vattnet, därför är det inte
tillåtet att tvätta sin bil utanför garaget på området.
Möjlig hjälp i tuffa tider
Bankerna erbjuder nu möjligheten att ansöka om att få amorteringsfritt på bolånen om du drabbats hårt
ekonomiskt av Corona krisen. Gå in på er banks hemsida där det finns mer information om hur ni går
tillväga, eller ringa in till banken går också bra.
Basketkorgar sätts åter upp på prov
Styrelsen har beslutat att sätta upp basketkorgarna igen bakom servicehuset då
efterfrågan varit stor. Detta är på prov för att se om det sköts som det ska.
Det kommer endast vara tillåtet att spela mellan klockan 09 - 21, sköts inte detta
kommer korgarna tas ner igen. Prata därför gärna med era barn som gillar att spela
på planen bakom servicehuset att det är viktigt att detta hålls och att regeln finns
där för att respektera de boende som bor nära planen och kan uppleva det som störande om det spelas
tidiga mornar eller sena kvällar.
Styrelsen tycker att det är viktigt att vi har ett fint levande område där både barn och vuxna kan vara
tillsammans och njuta i glädje och rörelse!
Slarvigt med sopsorteringen igen
Vi har under en tid haft det ganska välsorterat i våra sophus, vilket har varit stor lättnad för styrelsen,
men nu börjar det slarvas igen och snart får vi ytterligare en bot från VAFAB. Vi måste sortera
soporna bättre och trycka ur luften ur påsarna när vi knyter ihop dessa innan vi kastar dem i kärlen.
Det får inte slängas pizzakartonger eller plastförpackningar till exempel för att nämna några. Det sitter
bra lappar uppe på sophusen med bilder på vad som får och inte får slängas i kärlen. Titta gärna en
extra gång på dessa och släng förpackningar som inte får slängas här på återbruken istället!
Securitas
Telefonnummer till Securitas är 010-470 10 00
Må väl och var rädda om varandra!
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