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Samfällighetens Städdag
lördag 9 november

kl 09.00 – 12.30

Som vanligt bjuds fika kl 11.00
vid lekplatsen.

Städinstruktion
Se högersidan samt baksidan av detta blad

Styrelsen har beslutat att inte 
hålla något medlemsmöte under 

november

Samfällighetens Årsmöte

Preliminärt datum för årsmöte:
Onsdagen 25 mars 2020

kl 18.30 – ca 20.00

Bästa Hälsningar

Lars Lorentzon
Samfällighetens ordförande

ATT TÄNKA PÅ

Eventuella  stegar är  inte  samfällighetens 
ansvar, men se till  att  förvara alla längstegar 
eller  egna  stegar  på  ett  sätt  att  de  inte  kan 
användas för inbrott eller liknande.

Regelbunden tvättning av garageväggar 
och garageportar. Enligt  vår  praxis  håller 
var och en efter sin garageport, så den är ren 
och utan alg- eller mögelpåväxt. Därför bör du 
tvätta den minst två gånger per år. Om du inte 
kan göra det i samband med städdagen – gör 
det  vid  annat  tillfälle  före  städdagen.  Hjälps 
även  åt  att  tvätta  rent  garageväggar  och 
garagegavlar  från  algpåväxt.  Ta  också  bort 
eventuell grönska som stör garagelampor eller 
ljusreläer.

Skötsel av trädgårdshäckar.
Häckar  skall  inte  tillåtas  växa  ut  över 
husgatorna.  Det  är  ditt  ansvar  att  hålla 
häckarna  och  deras  tillväxt  innanför  din 
tomtgräns, och inte låta det växa ut så det stör 
trafikmöjligheter på husgatan bakom din tomt. 
Svårtillgänglighet  för  utrycknings-,  arbets- 
eller egna fordon, samt lackrepor på våra bilar 
på grund av grannens häckar är det ingen som 
vill vara med om.

Rensning av markdräneringsrännan på 
Bronsgjutaregatan.
Rensa  och  gör  ren  rännan  framför  din 
garageport,  under  städdagen  eller  före 
städdagen (om inte du själv alls kan göra det, 
tala  med  någon  granne  och  be  om hjälp,  så 
löser det sig nog). Om inte rännan rensas så 
fördärvar du avrinningen för de delägare som 
har garage belägna ovanför ditt.

I  övrigt  se  städinstruktionen  på  baksidan  av 
detta Kannebäcksinfo.
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SAMFÄLLIGHETENS 
STÄDDAG

Lördagen 9 november kl 09.00 – 12.30

o Kl 09.00 PLASTSÄCKAR DELAS 
UT VID LEKPLATSEN

o Kl 11.00 FIKA VID LEKPLATSEN

o Kl 11.30 – 12.30 CONTAINERS 
FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR 
KASTANDE AV 
KOMPOSTERBART AVFALL.

- CONTAINRARNA ÖPPNA 
ENDAST 11.30 – 12.30

- ENDAST KOMPOSTERBART 
AVFALL.

- INGA SÄCKAR FÅR KASTAS 
MED AVFALLET.

- DU TAR SJÄLV HAND OM 
DINA TOMSÄCKAR OCH 
LÄGGER INGET AVFALL VID 
SIDAN OM CONTAINRARNA. 
Tomma säckar skall ni ta hand om 
själva, och inte lägga vid 
containern eller hos någon annan i 
området.

STÄDGUIDE

Enklast  och  snabbast  städar  man  om  man 
hjälps åt  i  varje  hus- respektive garagelänga. 
Dela, om det känns bäst, upp arbetet mellan er 
i längan. Kan ni inte närvara på städdagen så 
försök att göra er insats på en annan dag före 
städdagen.

STÄDA LÄNGGATAN framför ert eget hus, 
inkl ev skräp från grannens trädgårdshäck. Om 
skräpet ligger kvar slår växter rot och luckrar 
upp  asfalten  på  er  länggata.  Gatan  är 
kommunal  men  fastighetsägarna  har 
skötselansvar (såväl ogräs som snöröjning).

STÄDA  YTORNA  BELÄGNA  MELLAN 
GARAGEUPPFARTERNA OCH GATAN IN 
TILL ER RADHUSLÄNGA.

TVÄTTA  GARAGEPORTAR,  plåtar  och 
belysning  på  ditt  garage.  TVÄTTA  ÄVEN 
RENT  GARAGEGAVLAR  FRÅN  ALG 
ELLER  MÖGELPÅVÄXT.  Städa 
garageuppfarten.  RENSA  HÄNGANDE 
REGNRÄNNOR  PÅ  GARAGENS 
BAKSIDA.  På  Bronsgjutaregatan  RENSA 
MARKDRÄNERINGSRÄNNAN (lämpligen 
hela  garagelängan  tillsammans  med  liten 
planteringsspade  eller  dylikt  samt  med 
vattenslang med tryck och spola rent från övre 
del och hela rännan ned till avlopp).

RENSA  DAGVATTENBRUNNAR i 
länggatorna utmed din hus- eller garagelänga. 
Skopan  för  rensning  av  brunnar  finns  hos 
Kenneth Reimer,  Bronsåldersgatan 30 (under 
städdagen kommer den sannolikt vara utlånad i 
området,  och  man  kan  få  leta  litet).  Spola 
gärna  rent  dagvattenledningar  under  din 
radhuslänga  och  undersök  skicket  i 
torpargrunden.

STÄDA  LEKPLATSEN,  KOMMUNENS 
HÄCKAR  OCH  GRÖNYTOR. Städa  upp 
förfulande skräp i vårt område. Ta gärna ned 
trädkojor och dylikt ur träden i området.

LYCKA TILL OCH LÅT ER VÄL SMAKA 
AV FIKAT KL 11.00.

Styrelsen


