Hej på Er,
Jag hoppas ni alla mår bra under rådande omständigheter.
Vi kommer att ha en informell städhelg 24-25/4 så det blir annorlunda upplägg jämfört med
tidigare år:




Social distansering gäller under helgen
Det blir ingen frukost/samlingar
Personer som är 70+/riskgrupp behöver inte delta samt att det är inte obligatorisk
närvaro denna gång. Men vi hoppas förstås att tillräckligt många deltar så att vi kan
snygga upp i området.



Prio 1 är att sopa undan gruset från gångvägar, garage, parkeringsplatser etc. I och
med att de kommer och samlar in gruset på måndag 26/4
Prio 2 är att räfsa/samla grenar/ta bort sly,plocka skräp etc, alltså helt enkelt snygga
till området/gräsytor
Vi kommer att ha EN container denna gång och den placeras ut mellan garagen 5 och
6 vid Mickelsbergsvägen och eget trädgårdsavfall får slängas i den efter 15:00 på
söndagen 25/4
INGA FARTGUPP SKALL MONTERAS INNAN GRUSET SAMLATS BORT!
Sprid ut detta till de som brukar montera dessa då fartguppen ställer till det när
gruset skall samlas in (område 6/7).






Informera era grannar att det är frivilligt att delta och sopning kan ske när som bara det är
klart innan måndag 26/4.
Det kommer troligtvis INTE att finnas någon containervakt/sorterare så vi måste alla hjälpas
åt och se till att BARA trädgårdsavfall slängs in containern. Det är lätt att plastkrukor etc
följer med men vi vill inte råka ut för någon straffavgift för att vi slängt i fel saker.
Städledarens ansvar:
Samla in vattenavläsningen och avläsning av elmätare för elbilar.
Skriv in detta i Vatten_El_städhelg.pdf och lämna till Gamla Kyrkvägen 18 (Kaj Nord)
Skicka epost, ring mig på 0708-523 102 om något är oklart eller kom förbi GK18.
Bifogade filer:
Vatten_El_städhelg.pdf (du skall INTE samla in närvaro men fylla i vatten och elavläsning)
Gräsklippningsschema.pdf
Med vänliga hälsningar,
/Kaj Nord, Bäckens Samfällighet styrelsen

