Kärra Ligård Samfällighetsförening
www.karraligard.se

Kallelse till samfällighetens städdag lördagen den 27 april 2019

Vårens städdag blir lördagen den 27 april. Vi börjar kl 10.00 och håller
på till ca kl 15.00. Om vädret inte tillåter har vi söndag 28 april som reserv.
Utöver ordinarie arbetsuppgifter som att kratta, sopa, rensa i planteringar och plocka skräp m m har
vi följande uppgifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utföra halvårsunderhåll av lekplatserna enligt gällande checklista
Smörja garageportarna
Fylla på sand i sandlådorna
Fylla på jord vid nyplanteringar, t ex vid NL80 där krypen ska planteras
Sätta låg sarg mellan sand och gräs på lekplatserna
Slipa och olja in bräderna på den fasta bänken vid basketplanen
Placera ut utemöblerna
Bättringsmåla klätterställningarna på lekplatserna. Färg finns i styrelsegaraget
Öppna garagen för inspektion. Förutom att vårt försäkringsbolag kräver att vi inspekterar
garagen med jämna mellanrum, vill vi också bilda oss en uppfattning om kommande
renoveringsbehov

Ovanstående diskuterades på kontaktombudsmötet den 16 april. Om ni har några idéer om vad som
behöver göras utöver detta, ber vi er prata med ert kontaktombud så att eventuell utrustning kan
införskaffas.
Det är obligatoriskt att delta. Om ni inte deltar kommer samfälligheten att debitera er 500 kr och det
är kontaktombudets uppgift att informera styrelsen om ev frånvaro. Meddela ert kontaktombud om
ni inte kan vara med på städdagen. Det kanske finns något som kan göras innan.
Container har beställts. De är för trädgårdsavfall / brännbart och inget annat får slängas där. De
kommer att vara låsta fram tills vi börjar städa på lördag morgon.
Vi kommer att bjuda på grillad korv vid styrelsegaraget kl 12.
Välkomna önskar Styrelsen.
PS – Ni tittar väl regelbundet på vår hemsida www.karraligard.se. Där finns mycket nyttig
information, bl a denna kallelse. Ett enkelt sätt att komma i kontakt med styrelsen är att skicka ett
mail till info@karraligard.se
Tänk på att Styrelsens ”besökstid” för icke akuta frågor är mellan kl 18 och 19 på vardagar.

