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Kallelse till höstens arbetsdag den 10 oktober 2009
Lördag den 10 oktober 2009 kl. 10 samlas vi vid P-platsen Stora Enens Väg/Tranas Väg. Kom gärna
dit, alla, även om ni planerar att arbeta i det egna området. Vi behöver rådgöra tillsammans över
arbetets uppläggning när vi vet hur många händer vi har till förfogande. Dessutom vill vi gärna att
alla skriva upp sig på närvarolistan. Ta gärna med barnen, det finns alltid jobb åt dem. Ta med
arbetshandskar, kratta, och dylikt.
Vid dåligt väder skjuts arbetsdagen upp till lördagen den 17 oktober.
Vi behöver insatser lite överallt under arbetsdagen i oktober. Stranden, grönområden, bäckarna – det
finns alltid massa att göra! Detaljerade instruktioner kommer vi att få då vi samlas på arbetsdagen.
Det är nu tillåtet fram till arbetsdagen att lämna grenar och kvistar på 4 ställen i området för
uppeldning under arbetsdagen. Se kartan på baksidan. Lämna inte trädgårdsavfall någon annanstans.
Observera att detta gäller även ni som bor alldeles intill grönområden – privata avstjälpningsplatser
på våra gemensamma områden tillåts inte! Efter arbetsdagen råder det återigen förbud mot att bygga
rishögar i grönområden fram till mars 2010. Vänligen notera att vi eldar under arbetsdagen om
möjligt. Om det inte går då försöker vi igen så snart som möjligt.
Vi grillar tillsammans vid stranden kl. 12.
Väl mött till en trevlig arbetsdag den 11 oktober!
Styrelsen i Enens Samfällighetsförening.

Styrelsen vill påpeka följande:

1. Parkerade bilar/släp på våra vägar
Det är inte bra med bilar och släp som parkeras/ställs på vägkanterna någon gång på året. Men nu
går vi mot vinter och parkerade fordon är inte bara ett tråkigt inslag i gatubilden utan utgör en
fara för trafiken på våra backiga och ofta isiga vägar. Tänk på det och flytta undan allt som står
på vägkanterna omgående. Be vänner som kommer på besök att parkera på Tranas Vägs
parkering om det inte finns plats på den egna garageuppfarten – därifrån är det inte långt till
någon av våra fastigheter. Vi kommer att be kommunen att skicka sina parkeringsvakter då och
då under vintern. Du vill inte få böter för dina felparkerade bilar eller släp? Ta undan den, då!

2. Överhängande häck
Se till att era häckar är ordentligt klippta inför vintern. En häck skall inte skymma sikten från
något håll. Växer häcken runt skyltstolpar skall den klippas så att skyltarna står fritt.

3. Planeringsmöte för grönområdet mellan Lyngskärs Väg och Sturevägen
Styrelsen planerar nu för ett möte under våren då intresserade kan diskutera vad som kan bäst
göras i grönområdet. Kolla hemsidan – vi lägger upp mötet där så fort datumet fastställs.

Vänd!

