
Höststädning  
den 10 november 2019 

 

Höststädningen i Miklagårds samfällighetsförening äger traditionsenligt rum på 
fars dag, den 10 november från kl. 9.00. 

Som vanligt ska 
● löv krattas och plockas upp (detta får gärna göras före städdagen) 
● området städas i övrigt inför vintern så att det ser trevligt ut när snön 

smälter i vår 
● brunnarna och hängrännorna på husen och garagen rensas, så att det inte 

blir några översvämningar 

Precis som vid tidigare städdagar har styrelsen tagit fram en instruktion med 
fotografier över åtgärder som bör utföras i respektive skötselområde. Förutom 
uppkrattning av löv kommer prioriterade områden vid höststädningen vara 
åtgärder som gör att garagen inte tar skada av regnvatten eller växter och att ta 
bort växter som växer på platser där de inte borde växa. 

Skulle det vara risk för snöfall före städdagen bör skötselområdena kratta och 
samla upp löv före städdagen. Styrelsen vill framhålla att medlemmarna i 
föreningen har ett gemensamt ansvar för området och att skötselområdena 
måste skötas löpande under året och inte bara vid städdagarna. 

Nytt för denna gång är att vi inte kommer att köpa in papperssäckar. I stället 
har vi köpt in fem lövkorgar och fem återanvändningsbara trädgårdssäckar. 
Använd gärna lövkorgarna för att samla in löv före städdagen. Det kommer att 
finnas två containrar för trädgårdsavfall från föreningens områden. De är 
främst avsedda för grenar och och löv. Det är inte tillåtet att lägga avfall i 
containrarna före städdagen och det är inte tillåtet att lägga annat än 
trädgårdsavfall i dem! 

Längrepresentanter 2019 är 8A, 10A, 12C, 14A, 16A, 18D, 20A, 22C, 24C, 26F, 
28B, 30B, 32C och 34D. Längrepresentanterna träffas vid boden kl. 8.45 för en 
genomgång av det som ska göras på städdagen samt kl. 13.00 för att ställa 
tillbaka grillar och redskap som använts på städdagen. 

Som vanligt serveras korv vid fotbollsplanen kl. 12.00.  

Väl mött på städdagen! 

Styrelsen 


