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Inga kolgrillar på balkongen
Nu närmar sig sommaren och grillsäsongen har redan dragit igång på många håll. Vi vill
därför påminna alla om att det är förbjudet att grilla med kolgrill på balkonger på grund av
brandrisken! Vänligen respektera detta, tänk på era grannar.

Målning av carportarnas insida
Veckan efter midsommar (V. 26) kommer insidan av carportarna börja målas. Under
perioden då målning pågår respektive carport MÅSTE bilarna parkeras utanför carporten för
att inte riskera få färgstänk på lacken, samt för att underlätta arbetet för målarna. Mer
information om när målningen ska ske och i vilken carport, kommer då målningen börjar
närma sig. Under perioden kommer det att vara tillåtet att parkera där det finns plats runt
om på gårdarna. MEN det är förbjudet att parkera så att vägen blockeras för eventuella
räddningsfordon!

Städdagen den 24/5
Information om städdagen den 24/5 kl. 15:00-17:00 har delats ut i era brevlådor. Det är
själklart fritt fram att städa innan denna dag också. Trädgårdsavfall kan då lämnas på planen
vid odlingslotterna fram tills dess att containern är på plats, men tippa inte avfallet utför
slänten.

Fallskyddsplattor under mattställ
Styrelsen har beslutat att sätta fallskyddsplattor under mattställen på gård 2 och 4 för att
minska risken att barn skadar sig, då dessa ofta används som klätterställning. Sedan tidigare
finns även dessa fallskyddsplattor på gård 1 och 3. Plattorna kommer att bytas ut i början av
sommaren. Ett cykelställ kommer även att sättas upp på gård 4.

Dra presenningen över sandlådorna
Vi vill även att alla boende hjälps åt att dra presenningarna över sandlådorna då barnen inte
leker i dem för att de inte ska förorenas av lösspringande djur.

Förbjudet med pooler
Vi vill också påminna alla om att det är förbjudet att ha pooler på gräsmattor/altaner. Då
dessa lämnas utan överdrag och utan uppsikt finns det risk att barn drunknar i dem, oavsett
om det är en väldigt låg pool! Respektera detta, då ingen vill ha en eventuell
drunkningsolycka på sitt samvete!
Slutligen vill vi önska Er en trevlig sommar!
Styrelsen

