Kärra Ligård Samfällighetsförening
www.karraligard.se

Kallelse till samfällighetens städdag lördagen den 26 april 2014

OBS VATTENAVLÄSNING SKA SKE KL 10.00.
Det är kontaktombudets uppgift att lämna avlästa siffror till
kassören på SL 51 snarast!

Ett förtydligande angående vattenavläsning 2 ggr per år:
Eftersom vi blivit rekommenderade av Gbg Vatten att läsa av våra mätare minst
två gånger per år för att ha möjlighet att upptäcka ev läckor, kommer vi att läsa
av våra mätare både vid vår- och höststädningen. Vattenavläsningen på våren
ligger som tidigare till grund för slutdebiteringen, medan avläsningen på
hösten är en extra kontroll. Båda avläsningarna kommer att äga rum mellan kl
10 och 11 på förmiddagen, vilket också kommer att framgå av respektive
kallelse.

Vårens städdag blir lördagen den 26 april. Vi börjar kl 10.00 och håller på till ca kl 15.00.
Om vädret inte tillåter har vi söndag 27 april som reserv.
På städdagen bör vi bl a sopa rent, rensa i planteringar, plocka skräp och placera ut gupp
och bänkar som varit vinterförvarade. Om ni har några idéer om vad som behöver göras
utöver detta, prata med ert kontaktombud så att eventuell utrustning kan anskaffas.
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 ska beställas. De är för trädgårdsavfall / brännbart och inget annat får slängas där.
De kommer att vara låsta fram tills vi börjar städa på lördag morgon.
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
2014-04-11

