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Elanslutningen på parkeringsplatserna är endast till för motorvärmare och ej för
laddning av elbilar. Om du önskar laddning av elbil, kontakta då Eva på
parkering@ridhasten.se för mer information.
Besökstiden på besöksparkeringen ändras från 48 timmar till 24 timmar.

Städdag 20 oktober – allas ansvar

Lördagen 20 oktober är det den gemensamma städdagen. Städdagen är till för att öka
trivseln i området, minska skötselkostnaderna och även få chans att bekanta sig med
sina grannar några gånger per år. Vi har sedan gammalt delat ut olika ansvarsområden
till varje länga (se separat dokument). Dessutom ansvarar varje länga för sina
respektive gavelrabatter. Också sedan gammalt leder kontaktpersonerna städdagen
och ansvarar för att aktuellt städområde blir åtgärdat.
Vi kommer att vara på plats vid redskapsförrådet kl. 10 för att informera om vad som
behövs göras. Om du inte kan delta på just lördagen den 20/10 kan du även hjälpa till
innan eller efter städdagen, t ex rensning av ogräs och klippning av buskar i
gavelrabatter, göra fint i lekplatsområden etc. Redskap finns att låna i vårt
redskapsförråd som kontaktpersonen har nyckel till.
Tre containrar för TRÄDGÅRDSAVFALL (och ej något annat) kommer att ställas
ut i samband med städdagen. Vi måste alla hjälpas åt och se till att inte annat slängs i
dessa containrar!

Övrigt

Vägarna i ormådet är smala och häckar som står på tomtgränsen måste hållas efter
och får inte sticka ut över vägen. Berörda husägarna ombeds att klippa häckarna så att
de hålls innanför tomtgränsen, passa på när containrar för trädgårdsavfall kommer att
finnas på plats.
På förekommen anledning vill vi även informera om att t ex byggmaterial ska förvaras
på egen tomt och inte på grönytor eller vägarna i och utanför området. Hantverkare
ska hänvisas till besöksparkeringen för parkering av bil.
Tack, och hoppas vi ses på städdagen!
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