Brf Husaren informerar

VÅRSTÄDNING
LÖRDAGEN 8 Maj
Hej medlemmar,
Vårens städdag närmar sig och i år kör vi helgen den 8-9 maj.
Sedvanlig start kl 10.00 på lördagen.
Är man upptagen på lördagen kan man bidra med sin arbetsinsats en
angränsande dag då containrarna är på plats. Kontakta då din
områdesansvarige för att få en uppgift.
Eftersom coronapandemin fortfarande rasar håller vi avstånd till
varandra och undviker att samlas i grupper. Vi skippar fikan även
denna gång tyvärr.
Sysslorna är desamma som varje år:
• Ansning buskar och träd runt gångvägar, parkeringsplatser
och garage, dvs gemensamma områden
• Lövkrattning, rensning av sly och ogräs på gemensamma ytor
• Översyn av belysningshuvar på samtliga garage.
• Byte av trasiga renstrattar från stuprör både garage och
bostäder (reserver finns i föreningsgaraget)
• Kontroll/rensning hängrännor på låg nivå.
Ev tillkommande uppdrag lämnas av områdesansvarig:
Område: 1. Gunnar Svensson 2. Johan Lindgren 3. Gary Karvinen
I år kommer vi endast ha 2 containrar för trädgårdsavfall.
Dessa placeras: Grönyta nedanför Husarvägen 27
Parkeringsplats område 2/3, vid trappan

Grovsopor och övrigt avfall kommer vi istället att kunna slänga vid
den mobila ÅVC (återvinningscentral) som Stenungsunds kommun
ställer upp vid Kristinedalsskolan den 29 maj mellan kl. 13.00-15.30.
OBS
Numera kan man använda sin vanliga lägenhetsnyckel (nyckeln som
går till soprummen) till garageporten på kvartersgården om man vill
låna föreningens verktyg/maskiner som finns där. Lån ska skrivas upp
på listan på väggen.
covid-19
Under rådande pandemi gäller det att vi följer myndigheternas råd
och håller avstånd till varandra, även utomhus. Med fördel kan man
göra sin insats annan dag för att minska kontakter med varandra.
Då vi alla är delägare föreningen hoppas vi att de som har möjlighet,
drar sitt strå till stacken för att hålla vår förening prydlig. Är man
upptagen den aktuella dagen kan man som sagts, bidra med sin
insats någon angränsande dag.

Övrig Information
Vi vill också passa på att informera att den planerade målningen av
område 2 syd + västfasader samt några extra utsatta fasader i
område 1 skjuts fram till nästa år. Försiktighetsprincipen har gjort att
vi gör detta val samtidigt som målningen inte är så akut att det måste
ske denna sommar.

Hälsningar
Styrelsen

