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Lövräfsardag  lördagen den 7 november 
Reservera lördagen den 7 november kl 10.00 – 14.00 för en arbetsinsats med 

städning av våra gemensamma ytor i samfälligheten inför vintern.  

Det gäller uppsamling av löv på lokalgatorna och gångvägarna samt på 

allmänningarna, borttagande av växtlighet på gångvägarna och trapporna, 

bortklippning av sly –framför allt lönnar och vildrosor – ur häckarna, klippning av 

rosenbuskar längs Kråksätrabacken och Ålgrytevägen och säkert mycket mera. 

 

Allmän samling vid lekplatsen kl 10.00 för genomgång och ytterligare information. 

Containrar kommer att vara uppställda vid Ålgrytevägen 202 och Kråksätrabacken 

33 från fredag eftermiddag till måndag morgon. 

 

Samfällighetsföreningen bjuder på grillad korv, bullar och kakor vid lekplatsen c:a kl 

12. Dryck får var och en ta med sig. 

Vi hoppas på god uppslutning för en genomgripande storstädning! 

 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

Stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd och tvätta händerna ofta! 

Gränsen för samlingar på högst 50 personer bedömer vi att vi klarar. 

 

 

Snöröjning 
Snöröjning och övrigt vinterunderhåll på gemensam mark, inklusive trappor, sköts 

enligt avtal med entreprenör. Ny entreprenör blir från och med den 1 december ML  

(Mikael Lundqvist) Mark & Fastighetsservice. Fram till detta datum svarar NÅKAB 

för vinterservicen. 

 

Röjning av snö från våra gator, vägar och trappor skall ske när minst fem cm snö 

fallit. 

Halkbekämpning sker i samband med snöröjningen och vid blixthalka. 

 

Bilarna skall parkeras på parkeringsplatserna, så att de inte utgör hinder för 

röjningsmaskinerna. Bilägare uppmanas flytta sina fordon mellan röjningstillfällena 

så att hela parkeringsytorna kan röjas. Visst utrymme har markerats för uppläggning 

av snömassor. Detta får till följd att parkeringsutrymmet blir mindre än vid barmark. 

Parkering på lokalgatorna och vändplanerna får inte förekomma. 

 

Det är inte förbjudet att skotta snö från den egna garageinfarten ut på lokalgatan, men 

utnyttja den egna tomten i största möjliga utsträckning. Om lokalgatan tas i anspråk 

för utskottning av snö måste det ske innan röjning av gatan görs. Annars blir 

snömassorna liggande kvar till nästa snöfall på minst 5 cm och utgör ett hinder för 

trafiken på gatan. 

 

Bortforsling av snö sker endast efter särskild överenskommelse mellan 

samfällighetsföreningen och entreprenören. 

 

 

     Vänd! 



  

Den som vill framföra eventuella synpunkter på vinterväghållningen i vårt område 

skall kontakta styrelsen, INTE entreprenören. 

 

Den som på egen bekostnad vill få sin garageinfart skottad av entreprenören ombeds 

anmäla detta till Stig Lindkvist via mejl stig.lindkvist@darnells.se eller via telefon 

0734 44 21 45 eller 08 / 88 37 44 för vidare kontakt med entreprenören. Denna 

service kommer att finnas, men den kommer inte att vara högprioriterad. 

 

 

Arborist 
Inför lövräfsardagen kommer föreningen att ha kontakt med arborist för skötsel och 

ans av träd och buskar i vårt område. 

 

Om någon vill få hjälp av arboristen med buskar och träd på den egna tomten var god 

anmäl detta i så fall till Stig Lindkvist.  

Husägaren står för kostnaden. 
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