Kallelse till vårstäddag i Miklagårds
samfällighetsförening 2020
Vi har städdag den 10 maj mellan klockan 9 och 12.
I år avslutas städdagen inte med grillning vid fotbollsplanen på
grund av coronaviruset. Årsmötet håls i år den 31 maj. Kallelse
kommer senast två veckor innan.
Viktigast under städdagen är att få undan
gruset från gångbanor och gräsytor. Se i
första hand till att fylla våra
vintersandlådor. Tjuvstarta gärna med
soparbetet. Bilar parkeras på annan plats
under tiden vi sopar parkeringsplatserna
under städdagen. I år kommer vi inte att
anlita en sopbil som sopar grus från
parkeringsplatserna, så grus ska inte
läggas där.
Vi kommer inte att köpa in
papperssäckar. I stället har vi köpt in
lövkorgar och återanvändningsbara trädgårdssäckar. Använd gärna lövkorgarna för att
samla in löv före städdagen. Det kommer att finnas en container för trädgårdsavfall från
föreningens områden. De är främst avsedda för grenar och löv (det finns många grenar som
blåst runt i området att samla upp). Det är inte tillåtet att lägga avfall i containern före
städdagen och det är inte tillåtet att lägga annat än trädgårdsavfall i dem!
Längrepresentanter 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. Kl. 12.45 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 containern vid
städdagen (eller be någon annan att göra det).
Styrelsen hälsar alla välkomna till städdagen!

