Nyhetsbrev vår 2019
Här kommer lite information om vad som är
beslutat eller på gång i samfälligheten.
Protokoll från styrelsemöten och aktuell
information finns på hemsidan
(http://www.skogsbarens.org/)

Vårens städ- och underhållsdag 27/4
Vårens städ- och underhållsdag genomförs lördag 27/4. Vad som behöver göras varierar mellan
kvarteren. Kvartersombuden har mer detaljerad information och koordinerar arbetet under dagen.
Kontakta kvartersombudet om du är bortrest under städ- och underhållsdagen för att få veta vad du
kan hjälpa till med under en annan dag.
Utrustning för att enklare sopa grus från gräsytor kommer hyras precis som tidigare år. Uppsopat
grus används i första hand till att fylla på lådorna med grus som finns på kvarter 1, 2 och vid
sopstationen på Blåbärsvägen.

Ordinarie föreningsstämma (årsmötet) 28/4
Samfällighetens ordinarie föreningsstämma 2019 genomförs söndag 28/4 kl 17:00 i
Långsättersskolans matsal. Föreningsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ där alla
medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka samfällighetens verksamhet.

Hantering av sopor
Vi behöver tillsammans arbeta för att komma till rätta med nuvarande problem kring
sophanteringen:




Hushållssopor i behållare för kompost
Sopor i redan fulla behållare
Sopor runt skejtarplan

Gröna behållare och moloken är avsedda för hushållssopor och de bruna behållarna är avsedda för
kompost. Under lång tid har hushållssopor slängts i behållarna avsedda för kompost.
Även när det finns behållare som är halvtomma så väljer en del medlemmar att slänga sopor i
behållare som redan är fulla vilket medför att fåglar biter hål i påsarna och sprider ut påsarnas
innehåll.
Vid flera tillfällen har soppåsar lämnats runt skejtarplan. Om inte påsarna omgående hittas och
slängs av välvilliga boende så sprider fåglarna ut innehållet vilket orsakar en otrevlig syn och miljö.
Vi behöver alla hjälpas år för att komma till rätta med dessa problem. Om ni skickar barn för att
slänga sopor, se till så att de kan och vet hur soporna ska sorteras.
/Styrelsen (styrelsen@skogsbarens.org)

