Kallelse till höstens städdag i Miklagårds
samfällighetsförening 2020
Vi har städdag den 8 november mellan klockan 9 och 12.
I år avslutas städdagen inte med grillning vid fotbollsplanen på
grund av coronaviruset.
Viktigast under städdagen är att
●

få undan löv från gräsytorna

●

området städas inför vintern

●

brunnar och hängrännor på husen
och garagen rensas

Precis som vid tidigare städdagar
kommer styrelsen att ta fram en
instruktion med fotografier över åtgärder
som bör utföras i respektive
skötselområde. Förutom uppsamling 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. Varje skötselområde

och länga bör dock i god tid före städdagen fundera över vad som behöver snyggas
till i det egna området.
Skulle det vara risk för snöfall före städdagen bör skötselområdena kratta och samla upp löv
innan 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.
Styrelsen kommer inte att köpa in papperssäckar. Istället finns lövkorgar
återanvändningsbara trädgårdssäckar. Använd gärna lövkorgarna för att samla in löv innan
städdagen. Det kommer att finnas två containrar för trädgårdsavfall från föreningens

områden. De är främst avsedda för grenar och löv. Det är inte tillåtet att lägga avfall i

containrarna innan städdagen och det är inte tillåtet att lägga annat än trädgårdsavfall
i dem!

Längrepresentanter är 8A, 10B, 12D, 14B, 16B, 18E, 20B, 22D, 24D, 26G, 28C, 30C, 32D
och 34E. Längrepresentanterna träffas vid boden klockan 08:45 för en genomgång av det
som ska göras på städdagen. Klockan 12.00 återsamlas alla längrepresentanter vid boden
för att gemensamt städa upp och plocka undan verktyg m.m. som använts vid städdagen.
Övriga medlemmar är självfallet välkomna att hjälpa till.
Självfallet måste vi hålla fint i vårt område även när det är besvärliga tider i världen
pga coronaviruset. Vi måste därför hjälpas åt att hålla tillräckligt avstånd till varandra
på städdagen. Den som inte känner sig bekväm med att delta vid städdagen kan städa
vid ett annat tillfälle före städdagen och endast lägga avfallet i containrarna vid
städdagen (eller be någon annan att göra det).
Styrelsen hälsar alla välkomna till städdagen och hoppas på stor anslutning!
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