
                                                                                                                                           

                                                                                                                

Gårdsdagen lördagen 26 april start kl. 9 
2014-04-11 

Gårdsdagen är i första hand till för att göra fint i våra gemensamma utrymmen såsom portar, 

cykelrum och i vår utomhusmiljö. Syftet med dagen är också att vi som bor i föreningen 

får tillfälle att träffas. 

Gårdsdagen startar kl. 09.00. Vi jobbar på så länge vi vill och orkar. Vi samlas inne på  

gården mellan husen för att gå igenom vad som ska göras. 

 

I vår ska vi bland annat: 

* Kratta löv, ta bort pinnar och kottar i trädgården 

* Tömma stuprännor och hängrännor, sopa under skrapgaller vid portar 

* Köra jord till rabatter och buskage, ansa rosor. lavendel och rosenspirea 

* Gräva nya rabatter och plantera växter vid Blommensbergsvägen 182-184 

 

Vid 13-tiden blir det dags att grilla korv. Dricka kommer även att finnas under dagen. 

 

Alla är välkomna! 

/ Trädgårdsgruppen 

Container för grovsopor 24/4-28/4 

Mellan torsdagen den 24/4 och måndagen den 28/4 finns det möjlighet att slänga 

egna grovsopor ( inte renoverings- och byggavfall) i container som kommer att vara 

uppställd bakom Hertigvägen 6. 

Vi kommer också att ha en container för löv och ris. 

 

Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot mm. kan inte lämnas i containrarna. 

Det lämnas till den mobila miljöbilen som kommer den 8/5 kl. 18-18.45 i hörnet  

Hövdingagatan/ Blommensbergsvägen. Du kan också lämna sådant avfall till 

återvinningscentralen i Sätra. 

Cyklar i cykelställ 

Inför årets gårdsdag den 26 april behöver cyklar som står i cykelställ utanför portar märkas  

med namn på ägare. Det finns en del cyklar som inte används och de bör tas bort så att 

andra kan få plats för sina cyklar. De cyklar som inte är märkta kommer att under tre 

månader förvaras i föreningens utrymmen för att sedan slängas. 

Vi vill också påminna om att de allmänna cykelrummen är till för dem som använder sina 

cyklar och barnvagnar aktivt. Vill man spara på cyklar etc. får man använda sitt eget förråd. 

 

/ Styrelsen 

 


