
 
 
Informationsbrev juli 2010 
 
Vårens städdag 

Vid städdagen deltog 27 hushåll. Det som uppmärksammades att åtgärda var: 
Betongsuggorna på tennisplanen ska tas bort, linorna till nätet ska säkras upp, 
belysningen vid planen/lekplatsen måste riktas upp, panncentralens panel bytas ut/målas 
om (utförs av dagledigagruppen), den döda granen som står vid lekplatsen bör tas ner, 
eventuellt bör några övriga träd tas ner/beskäras. 
 
Styrelsen ser under sommaren/hösten över detta. 
Ny städdag blir i höst, datum meddelas senare. 
 
Kulverten 

Det är inte tillåtet att förvara saker nere i kulverten på grund av brandrisk. Saker som 
står där ska omedelbart plockas bort. Ev. saker som finns kvar i kulverten vid nästa 
städdag kommer att slängas. 
 
Blomlådor (trafikhinder) 

Trafikhinder i form av blomlådor står utplacerade på Fotbollsvägen. 
Bandyvägen har inte visat intresse för trafikhinder. Kontrakta Jocke Bergquist F18 om 
det finns intresse för blomlådor även på Bandyvägen. 
 
Gräsklippning 

Styrelsen vill passa på att tacka för gräsklippningen! 
 
Skrivelse till kommunen 

Jocke (F18) har lämnat in en skrivelse till kommunen om en önskan om 
hastighetsbegränsning och farthinder i närområdet. 
 
Individuell energimätning 

Arbetsgruppen för individuell energimätning har arbetat fram ett förslag utifrån enkäten 
som genomfördes i våras. De kommer att kalla till ett informationsmöte under hösten där 
leverantörer och Lantmäteriet kan svara på Era frågor. Först kommer det dock ske en 
översyn av värmesystemet, bland annat ska man testa flödet. Mer information kommer 
efter sommaren. 
 
Fest 

Samfälligheten kommer att ha knytkalas den 4 september. 
Tanken är att vi grillar tillsammans som förra året, var och en tar med mat och dryck. 
Lite gemensamma aktiviteter som exempelvis tipsrunda. Tält kommer att hyras in.  
Om du vill delta i planeringen maila ditt intresse till styrelsen: 
styrelsen@angbysamfallighet.se 
 
Hemsidan  

Håll utkik på hemsidan löpande för aktuell info om vad som händer i föreningen: 
www.angbysamfallighet.se  
 
Grannsamverkan 

Tänk på att meddela när du är bortrest och se info på hemsidan om grannsamverkan 
(under aktuellt), där ser du även vem som är kontaktombud för respektive område. 
 
Med önskan om en fortsatt trevlig sommar, 
Styrelsen 


