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1 Vårens städdag
Vårens och årets första städdag infaller på
Norges nationaldag, den 17:e maj. Det är en hel
del som ska ordnas och fixas med i vår förening
den dagen. Staket ska lagas, hus ska målas, garageväggar ska tvättas o.s.v. Kl 10:00 träffas vi
och håller på till och med kl 13:00. Efter 13:00
är det korvgrillning. Som tidigare år sköter ju
Elfströms vår trädgård och därför behöver vi
inte hålla på och kratta, rensa ogräs etc. Styrelsen hoppas på stor uppslutning eftersom det är
mycket ska åtgärdas.
2 Kattsand
Det har blivit en del stopp i avloppen till följd
av att några spolat ner kattsand i toaletten.
Det är därför förbjudet att spola ner kattsand i
tolaletten. En fullgod och bättre ersättning finns,
i form av pellets för kattlådor. Pellets är dessutom billigare och lättare att bära med sig hem
och ner till sopnedkastet. Givetvis får man inte
heller spola ner pellets i toaletten.
3 Miljörutan
I behållaren för plast i källsorteringsrummen,
ska endast hårdplast slängas, inte mjukplast, typ
plastkassar o.s.v.
Miljögruppen påminner om möjligheten att
”adoptera” en jordlott eller en rabatt på föreningens mark. Markplätten ansvarar man sedan
för genom att att underhålla den med ogräsrensning, plantering etc. Intresse för detta anmäles
till miljögruppen.
Det finns nu ett enkelt sätt att köpa ekologiskt
odlade grönsaker och frukter. På sidan www.
ekoladan.se kan man beställa olika paket som
man sedan får hemlevererat till dörren.
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4 Hantverkare
Styrelsen efterlyser medlemmar med hantverkskunskaper. Föreningen betalar årligen
stora summor till olika hantverkare för reparationer och underhåll på våra hus och mark.
Detta påverkar ju givetvis föreningens ekonomi
vilket i slutändan resulterar i höjda avgifter,
vilket alla boende i föreningen helst vill undvika. Därför, besitter ni kunskaper (behöver ej
vara proffesionella) i ex snickeri, rörmokeri,
plåtslagareri etc och känner att ni skulle kunna
tänka er att hjälpa till i föreningen, hör av er till
styrelsen. All hjälp är välkommen!
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