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Välkommen till vårens 

Kannebäcksdag 
lördagen 2017-04-22 

kl 09.00 – 12.30 
Kannebäcksdagen är den dag då vi alla 

tillsammans underhåller och förskönar 

kedje- och radhusområdet 

 i Kannebäck. 
 

Kl 09.00 Plastsäckar delas ut vid lekplatsen. 
 

Kl 11.00 Fika vid lekplatsen 
 

Kl 11.30 – 12.30 Containers finns tillgänglig 
för kastande av komposterbart avfall. Obs end-

ast öppet denna tid, och endast komposterbart 

avfall. Alla säckar måste tömmas i containern 

(inga säckar får läggas med i avfallet). 

 

Städinstruktioner 
 

Enklast och snabbast städar man om 

man hjälps åt i varje hus- respektive 

garagelänga. För att underlätta kan 

det vara lämpligt att dela upp arbetet 

mellan er i längan. Kan ni inte närvara på 

städdagen så försök att göra er insats på en an-

nan dag före städdagen. 

 

STÄDA LÄNGGATAN framför ert 

eget hus, inkl eventuellt skräp från 

grannens trädgårdshäck. Om skräpet 

ligger kvar slår växter rot och luckrar upp asfal-

ten på er länggata. Gatan är kommunal men 

fastighetsägarna har skötselansvar (såväl ogräs 

som snöröjning). 

 

Städa/rensa ytorna mellan garageupp-

farterna och länggatan till er radhus-

länga. 
 

TVÄTTA GARAGEPORTAR, plåtar 

och belysning på ditt garage (bristande finish 

eller funktion på portarna får vi alla för eller 

senare annars vara med att tillsammans betala). 

Städa garageuppfarten. Rensa hängande 

regnrännor på garagens baksida och 

tag bort grönalger på garageväggar, 

även på kortsidorna. 

 

På Bronsgjutaregatan rensa markdräne-

ringsrännan (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 

avloppet). 

 

Rensa dagvattenbrunnar i länggatorna 

utmed din hus- eller garagelänga. Skopan för 

rensning av brunnar finns hos Kenneth Raimer, 

Bronsåldersgatan 30 (under städdagen kommer 

den sannolikt vara utlånad i området, och man 

kan få leta litet). Spola gärna rent dagvatten-

ledningar 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 vid lekplatsen. 
 

Samfällighetsstyrelsen 
Mer info på baksidan 

http://www.kanneback.net/
mailto:Kanneback@kanneback.net


 

Vanliga återkommande frågor: 
 

Garageinnehavarens ansvar för gara-

geportens skick och utseende: 
 För allas trevnad i området – tvätta regel-

bundet er garageport, så att den är fri från 

smuts och grönpåväxt. Det bidrar också till 

att porten håller längre, och spar därmed 

pengar åt dig själv. 

 Om ni har något problem med porten – an-

mäl det till Kenneth Raimer, Bronsålders-

gatan 30, telefon 031-45 88 59. 

 

Parkeringsproblem: 
 Parkera i första hand i ert garage eller på er 

garageuppfart. Om inte detta är möjligt, an-

vänd i första hand de två parkeringsområ-

den som finns i Kannebäck, i absolut sista 

hand Bronsfyndsgatan, Bronsgjutaregatan 

eller Bronsåldersgatan. 

 Undvik att parkera framför huslängega-

torna, för det försvårar för de boende, för 

möbel- och flyttfordon, hantverkare, men 

kanske framför allt för eventuella utryck-

ningsfordon som ambulans och brandkår. 

 Om någon nödvändigtvis måste parkera på 

Bronsfyndsgatan eller Bronsgjutaregatan: 

Tänk på att det är trångt och att flera garage 

har korta garageuppfarter – parkera så att 

inte olägenheter uppstår för andra boende i 

området. 

 Om ni hittar felparkeringar. Ring eller 

maila kommunens parkeringskontor (Parke-

ringsbolaget) 031-774 37 00, kundtjanst@ 

p-bolaget.goteborg.se. 

 

Skötsel av trädgårdshäckar 
 Håll era trädgårdshäckar välskötta och inom 

tomtgränsen. Yviga häckar eller häckar som 

växer ut över huslängegatorna försvårar 

transporter till fastigheterna, riskerar då att 

bli förstörda, och riskerar också att repa 

lacken på fordonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 2017 
 

Hemsida www.kanneback.net 

Mail kanneback@kanneback.net 

 

Lars Lorentzon, ordförande samfälligheten 

Bronsgjutaregatan 22, 0706-941487 

 

Henrik Bäcklund, ordförande KabelTV-fören-

ingen, Bronsfyndsgatan 57, 0701-601670 

 

Torbjörn Rigemar, ekonomi och administration 

Bronsåldersgatan 32, 0706-309273 

 

Kenneth Raimer, ansvarig garage 

Bronsåldersgatan 30, 0705-458859 

 

Johan Spencer, ansvarig vatten 

Bronsfyndsgatan 29, 0723-267743 

 

Henrik Bäcklund, ansvarig KabelTV 

Bronsfyndsgatan 57, 0701-601670 

 

Linus Wiklander, hemsidesansvarig 

Bronsfyndsgatan 101, 0706-991222 

 

Peter Bengtsson 

Bronsåldersgatan 16, 031-479502 
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