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Här kommer en kort uppdatering kring framdragningen av fiber, samt information om 
höstens städdag. Hoppas vi ses! 
 

Fiber 
Under oktober kommer alla hushåll i samfälligheten att få en blankett i brevlådan. 
Blanketten använder alla som vill ansluta sig när vi gemensamt drar in fiber för att göra en 
bindande anmälan. Tillsammans med blanketten kommer all aktuell information om priser, 
valmöjligheter och så vidare.  
 

Städdag 28 oktober kl 10.00 
Två gånger om året brukar vi hjälpas åt att göra fint i området och nu är det hög tid att 
boka in höstens städdag. Vi samlas vid lekplatsen runt den rosa bommen för en genomgång 
av vad som behöver göras, uppdelning av sysslor och eventuell allmän information.  
Nedan listar vi några uppgifter till dagen. Fundera gärna på vad som kan passa dig och ta 
med eventuella verktyg som behövs.  
Städningen brukar ta ett par timmar och vi avslutar med att bjuda på korv och kaffe om 
vädret tillåter. Om du vill passa på att pyssla på den egna tomten, gör det efter kaffet, så att 
vi fokuserar förmiddagen på de allmänna ytorna.  
Vi hoppas såklart att så många som möjligt är med och hjälper till. Det brukar vara en 
trevlig stund ihop med grannarna, samtidigt som vi gör en insats för området, som vi 
annars skulle behöva betala för. 
 
 Det här behöver göras:  
- Carportarna ska ses över och sopas rent  
- Landen runt carportarna ska rensas och göras fina  
- Landet med Ölandstokar mellan blå och röda gatan ska göras fint  
- Soprummen ska städas ur  
 
Trädgårdsavfall  
Vi har beställt hämtning av trädgårdsavfallet på måndagen efter städdagen. Om du gör fint i 
din egen trädgård under helgen går det bra att ställa dina säckar med löv mm tillsammans 
med säckarna från städdagen. Obs att ni måste använda pappsäckar – inte plast! Vi samlar 
ihop dem vid Piltens gästparkering närmast Coop. 
 


