TRÄBJÄLKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
INFORMATIONSBLAD MARS 2020
VÅRSTÄDNING
Kontakta styrelsen:
styrelsen@trabjalken.se
kassor@trabjalken.se
Besök hemsidan:
www.trabjalken.se
Facebook Grupp
www.facebook.com/groups
/trabjalken
Felanmälan:
Felanmälan när det gäller
föreningens gemensamma
anläggningar gör du
enklast via e-post till
styrelsen (adress ovan).
Klotter:
Klotter på våra
gemensamma delar kan
också anmälas enl. ovan.
Klotter på eget staket är
varje fastighetsägares
ansvar.
Viktiga Datum 2020
28 mars
Samfällighetsavgift
25 april
Vårstädning

Den 25. april är det städdag i området. Container kommer att finnas på plats.
Sopning av gränder och stora garaget sker onsdagen den 29. april. Vilket innebär
att alla bilar måste vara borta från stora garaget och gästparkeringen kl 8:00.
Bilarna kan parkeras på Pingstkyrkans parkering men bör flyttas tillbaka senast
19:00.
Sopa gärna ut sand från vägkanterna så att sopmaskinen kommer åt bättre.
Sand som vi själva sopat upp får inte läggas tillbaka i de gröna lockförsedda
sandlådorna eftersom sand som har använts till halkbekämpning inte får
återanvändas.
I samband med vårstädningen kommer en ny sandlåda framför stora garaget att
inhandlas.
Målning av garagelängorna planeras till en helg i maj om vädret tillåter.
Anmäl till styrelsen@trabjalken.se senast 3:dje april om du kan ställa upp.
Vi behöver c:a 16 personer.
Det är viktigt att på städdagen rensa buskarna runt garagelängorna.
Plantering av marktäckande plantor vid garaget utefter Planetstråket
genomförs under helgen 30/31 maj.
Anmäl till styrelsen@trabjalken.se senast 3:dje april om du kan ställa upp.
Vi behöver c:a 10 personer.

SOPSORTERING
Det har hänt flera gånger att man har hittat plastpåsar med hushållssopor i de
bruna kärlen för matavfall. Endast matavfall i bruna papperspåsar ska slängas
här.

28 juni
Samfällighetsavgift
28 september
Samfällighetsavgift
30 september
Motionsstopp
17 oktober
Höststädning
12 november
Årsstämma
28 december
Samfällighetsavgift

RÅTTOR
Flera medlemmar rapporterade att man har sett råttor i området. Vi vill
uppmana alla att inte lämna mat och avfall utomhus.
Styrelsen kommer vidta åtgärder om vi får problem i soprummet eller garaget.
Varje medlem är ansvarig för åtgärder på sin egen tomt. I vissa husförsäkringar
ingår Anticimex som tjänst när det finns ohyra.

