Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Vårstädning

Se till att märka upp dina
saker i de gemensamma
förråden!
Efter vårstädningen forslas
omärkta borta.

Hej!

Det är nu dags för den gemensamma Vårstädningen där du och dina grannar hjälps åt att hålla våra
gårdar rena och snygga.
Med anledning av rådande förhållanden i samhället just nu med vikten att hålla avstånd har vi beslutat
att vi sprider vårstädningen till att utföras under vecka 22, från måndagen den 25 maj till onsdagen
den 27 maj. Vi anordnar ingen gemensam grillning och kaffe i år med hänsyn till att hålla avstånd. Vi
får ta igen det nästa år.

När:

Vecka 22, från måndagen den 25 maj till onsdagen den 27 maj
Du och dina grannar väljer själv tillfälle

Vad:

Du lägger upp arbetet själv. Det kommer att finnas tillgång till
krattor och sopkvastar. Exempel på vad som behöver göras:
•

städa och kratta fram- och baksida vid din huslänga, de
gemensamma ytorna, slänten vid odlingslotterna och lekplatsen. Släng i den uppställda trädgårdscontainern.

•

städa altanen utanför samlingslokalen.

•

du som har saker i gemensamma förråden, städa bort det du anser är skräp.
Passa på att slänga i containern. Märk upp det som ska vara kvar.
Omärkta saker kommer att forslas bort efter vårstädningen.

Containrar kommer att finnas uppställda för 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 c a en vecka innan vårstädningen,
töms en gång och finns totalt i 2 v.
Hjälp varandra att källsortera
Vi har ett problem i miljöhuset Hermelinvägen 203 där någon eller några boende upprepade gånger
ställer in grovsopor som det inte finns kärl för.
Styrelsen har flertalet gånger informerat om att detta inte är ok. Grovsopor ska antingen forslas bort
av boende själv eller slängas i den container vi ställer upp vid vårstädningen. Föreningen får dyra
omkostnader för detta. Därför vädjar vi nu att alla tar ett gemensamt ansvar och där du kommer på att
någon ställer in grovsopor utan kärl informerar du personen om vad som gäller. Tack på förhand för
att vi hjälps åt att få ordning i soprummet på 203.
Biltrafik inne på området
Det är alltför vanligt att boende kör in bilen på gården utan att det handlar om in-/utlastning. Vi bor på
en bilfri gård och ska ta hänsyn till barnens lek samt för att utryckningsfordon obehindrat ska kunna
ta sig fram. Vi vill uppmärksamma dig som har ovanan att köra in att det inte är ok och kommer att
bötfällas nu när styrelsen beställer ökad bevakning.
Vänliga hälsningar/Styrelsen

