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LORDAG4 Maj
Liidag 4 Maj' kl 10.00 flr det dags fdr Vlrstiidning samt Grovsophflmtning.
Containrama enligt nedan kommer att bli utplacerade Onsdagen I Maj. Fiir att det ska
beredas plats/volym i dessa till Stliddagen 4 Maj, ber Vi Er att ej i "fiiruXg" fylla upp dessa.
Vi vill poflngtera att Virstf,dningen i fdrsta hand gflller arbete pfl Fdreningens
omriden, grdnytor. Arbete som flr mer utav srprivat' karaktflr inom sin "egen' Bostadsrfltt
kan man utfiira cn annan dag. Detta innebflr ju att man flven vid behov kan uffiira arbete pi
Virstiidningen pi annat omride inom BRF HUSAREN iin det som man tillhdr.
Vi samlas som vanligt kl 10.00 pi respektive stf,d/bostadsomriden.
3 st Containrar flr bestflllda enligt nedan
- Grdnytan nedanfdr Husarviigen 31
- Viindplats omrlde 2
- Parkeringsplats omride 3
Arbeten
- Pifytlning / Komplettering utav Tflckbark prflOmride I och 3.
- Utbyte / Piry[ning / Komplettering utav Sand i Sendlfldoma prflOmrlde I och 3.
Om ddJinns behou/intrqse att anvdnda Sand uprivatufdr afr "toppa" Grdsmattor, dc sd kan
man ta den gamla Sanden innan Stdddagen. Ddta bdr senast ghras SAndagen 28 April sd att W
han beriikna/uppskatta och bestdlla erfordulig Volym / Miingd.
- Rengdming utav Belysningshuvama pl Garageliingoma omride I och 3
- Allmfln Stlidning och Rensning utav Sly
- Sopning Trappoms ner mot Solgflrdsdalen, omrflde 2 och 3
- Rensning utav Hflngrfinnor, vid Garage samt Husbyggnadema
- Oversyn/byte Renstrattar pi Stupriinnor, Bostadsrfltter, samt Garagellingoma omride l, 3
- Ovriga Arbeten som respektive Omridesansvarig kan infomera innan eller under Stiiddagen.
F'dreningen bjuder pi Koru med Brdd, Kafre, Saft och tilltugg vid Kvartersgirden

kl 11.30.

Eftersom vi alla flr 66delflgare"i BRF' Husaren sl hoppas vi att allr stflller upp, si att vi slipper
anlita kostsam Entreprenad fiir detta Arbete, vilket bland annat skulle kunna bli en bidragande
orsak till Avgiftshdjningar framdver. Flertalet stliller ju alltid upp Arligen pA vira 2 st
stf,ddagar vi har, men tyvlirr si tycks det vara en del Hushill som ytterst sflIlan har nigon
Representant pi dessa Stf,ddagar.
* Kan man inte deltaga i Sttidarbden just den 4 Maj sd han man ghra en Arbasinsats innan
denna datum. Frdga gdrna dd, respektive Omrddesansvarig om Arbdsuppgifter.
* Lds/se pd bahsidan av utshichd vad som han ldmnas i de aktuella Containrarno.
Informationen lir hiimtad frfrn Stenungsunds Kommun Hemsidu

* De ohuella Containrarnaftr Vdrstdddagen
behostasutov StenungsundsKommun.
Vid HhsffiAddagenf,frr Vdr Fhrening sjdtva behostadessasedan4t antal Ar tiilbaha enligt
StenungsandsKommun policy, dc.
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* Wd Ert tiffille han Du ldmna grovaufall som upphommeri dt Hushdll

Wd Grovfollsinsamlinstar W inte emot
* Rivningsaufall
* Byggaufall

* Vitvaror
* Elehtronih

* Ddch
* Motorfordon

* Farligt aufall

* Vitvaror och Ddch innefattas av dt sd hallat hoducentansvar. Det b@du att Du han
ldmna Din gamla Wtvarandr Du hdpo en ny. Dd gdller dven vid uthhrning utav
nya varor. Niir Du byter ddch han Du ldmna in degamla ddchenpd Verkstaden.
Farligt aufatt och Elektronih litmnar Du pd AtervinningscentralenKlfrpp.
* Kontahtlbr Aufailsfrdgor hos StenungsundsKommun 0303 73 50 00 ellq
r enhdlln i ng@stenungsund se

