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Information från styrelsen
Då var maj månad snart till ända och juni gör antågande. Barnen går sista veckorna i
skolan och ett efterlängtat sommarlov närmar sig. Den här sommaren kommer bli
annorlunda för många jämfört med tidigare år men dock är det underbart att många
människor väljer att vistas ute i naturen mycket mer nu, härligt för kropp och
knopp!
Sommarunderhållet
Snart kör vi igång med sommarunderhållet och det kommer delas runt ett körschema, karta som visar
vilket ditt område att sköta är och en nyckel som går till garaget vid servicehuset där det finns de
verktyg och maskiner som behövs för att sköta underhållet. Samfällighetens maskiner och verktyg får
inte användas för den egna tomten utan är endast avsedda för att sköta om våra gemensamma ytor.
Ansvariga för sommarunderhållet är blockledarna för respektive block och nyckel till servicehuset
finns hos dem. Om du inte kan på din vecka så prata med någon granne om att eventuellt kunna byta
vecka med denne.
Förbjudet att svetsa på området
Styrelsen vill vara väldigt tydliga med att det är strängt förbjudet att stå och svetsa
eller utföra andra typer av heta arbeten på vårt område oavsett var det är och särskilt vid
garagen eller förråden. Brandrisken vid svetsning och andra heta arbeten är för stor och
förödelsen kan bli stor om det tar eld i tillexempel ett garage, brandförloppet och
spridningen skulle vara väldigt snabb.
Om ni ser någon utföra heta arbeten ta kontakt med styrelsen omedelbart.
Vattenbrist och eventuella grillförbud
Det är lätt att glömma av sig att vi har haft en väldigt stor vattenbrist i vårt län. Bristen är inte lika stor
längre men dock är nivåerna fortfarande låga och därför behöver vi även denna sommar tänka oss för
hur vi vattnar vår gräsmatta och växter. Ha inte tillexempel vattenspridaren på och låt den stå och
spruta vatten i flera timmar eller hela dagen utan försök att vattna mer effektivt och inte så länge.
Grillsäsongen är också här vilket är väldigt trevligt men styrelsen ber er vara uppmärksam på
nyheterna och om det kommer eventuella eldningsförbud. En olycka kommer så lätt och därför är det
viktigt att vi följer de direktiv vi får angående grillning. Ha alltid vatten nära till hands när du grillar.
Vaccinationsbussen
På söndag 24 maj kommer Din hälsa Västerås att stå utanför servicehuset och erbjuda vaccinationer.
Detta gäller inte Coronavaccin! Mer information kommer i brevlådorna.
Hemsida: http://dinhalsavasteras.se
Må väl och var rädda om varandra!
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