Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Vårstädning

Se till att märka din cykel
innan vårstädningen! Det är
fullt i våra förråd och omärkta
cyklar kommer att forslas bort

Hej!
Våren är snart här och det är snart dags för årets gemensamma Vårstädning.
När:
Vad:

Torsdagen den 23 maj från kl 18:00
Vi samlas vid samlingslokalen för att fördela arbetsuppgifterna.
Det som behöver göras är bland annat:
• fönsterputsning i samlingslokalen och tvättstugorna. Ta med tillbehör för fönsterputs.
• städa altanen utanför samlingslokalen. Du som har en högtrycks-tvätt med roterande
borste, ta med den!
• städa och kratta våra gårdar. Slänten vid odlingslotterna. Lekplatsen.
• Städning av snickeriet och målarrummet
• du som har bilplats, sopa bort skräp för att eliminera risken att en ”katt-toalett” bildas
• du som har saker i gemensamma förråden, städa bort det du anser är skräp. Passa på att
slänga i containern.
• se till att märka din cykel i förrådet med adress och år. Så här: ”H32 år 2019”. Har du en
cykel som du inte har användning för, ställ den intill containern så kommer den med till
återvinningen. Överblivna/omärkta cyklar i förråden kommer att forslas bort.

Vi bjuder på grillad korv, kaffe och kaka utanför samlingslokalen mellan kl 18:30 – 19:30.
Kan du inte vara med hela tiden, kom med så länge du kan. Ditt bidrag till att göra vår boendemiljö fin är
värt mycket. Dessutom får du träffa trevliga grannar!
Containrar finns uppställda för grovsopor
Passa på att städa ditt förråd och även de gemensamma förråden. Ta chansen att slänga dina grovsopor.
Tänk på att miljöfarligt avfall och el-artiklar får du inte slänga i containern. Föreningen får böter om
miljöfarligt avfall slängs i grovsoporna. Containern finns uppställd en vecka innan Vårstädningen och töms
en gång. Finns uppställd totalt 2 v.

Vi vill också passa på att bjuda in dig till en Pubafton;
Välkommen till brf Hartassens Pubafton!
Vi träffas i samlingslokalen fredagen den 24 maj mellan kl 18:00 – 21:00.
Dryck finns att köpa till självkostnadspris.
Det kommer att finnas en musiker som underhåller oss.
Hoppas vi ses!
Hälsningar
Styrelsen

