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Inbjudan till höstens arbetsdag lördagen den 3 oktober 2020
Lördagen den 3 oktober kl 10.00 samlas vi som vanligt vid P-platsen Stora Enens väg/Tranas
väg. Det är endast 2 timmars gemensamt arbete för att erhålla och bevara den miljö som vi
vill ha och beslutat om på våra årsmöten. Vi hoppas kunna göra mycket nytta med bibehållen
social distansering genom att jobba i mindre grupper på flera ställen men för säkerhets skull
hoppar vi över den gemensamma korvgrillningen efteråt. Vi hoppas kunna ta igen detta till
vårens arbetsdag!
Det är en hel del som behöver åtgärdas, så därför är det alltid bra med många händer. Ta
gärna med barnen, det finns alltid jobb för dem. Utrusta dig med arbetshandskar, kratta,
skottkärra, röjsåg eller liknande.
Insatser behövs lite överallt under arbetsdagen. Prioriterade områden är stranden, badbryggan
(om den inte redan är upptagen), rensa ogräs på trottoarerna, grönområden, slyröjning på
diverse ställen m.m. Instruktioner fås vid samlingsplatsen.
Vid dåligt väder skjuts arbetsdagen upp till lördag den 10 oktober kl 10.00
Styrelsen har sedan tidigare beslutat att förbjuda all eldning inom föreningens
ansvarsområde. Ris, kvistar, buskar och annat material från gemensamma ytor dras ihop i
några få högar så ordnar föreningen borttransport av det efter arbetsdagen. OBS att inget eget
trädgårdsavfall får läggas på dessa högar utan varje fastighetsägare har att transportera
detta till Klovsten/Barnamossen eller kompostera detta i den egna trädgården. Skräp samlas i
säckar som vi sedan transporterar till Klovsten.
Respektera uppsatta skyltar, som förbjuder dumpning av skräp m.m.
Väl mött till en trevlig arbetsdag den 3 oktober!

Styrelsen i Enens Samfällighetsförening.
PS 1. På årsmötet beslutades om en stadgeändring som innebär att kallelse till årsmöte skall
kunna ske med e-post för enklare, snabbare och billigare hantering. Därför är det angeläget att
komplettera vår matrikel med en aktuell e-postadress till varje fastighet. Vi ber dig därför att
snarast skicka en e-postadress till info@storaenen.se
PS 2. Om Coronasituationen förändras och nya direktiv dyker upp kan styrelsen besluta att
arbetsdagen kommer att ställas in. Besked om detta anslås då på anslagstavlan i hörnet Stora
Enens väg – Röde Bäcks väg och på föreningens hemsida.

Vänd 

Några påpekanden i all välmening:


Respektera högerregeln som gäller alla gatukorsningar i vårt vägområde.
Uppsatta speglar är bara en hjälp men ersätter inte högerregeln!
Respektera även hastighetsbegränsningen för ökad säkerhet.



Parkering ska i görligaste mån ske på tomtmark. Föreningen invänder inte
mot att man tillfälligt parkerar utanför vägmark, dock så att man inte
skymmer sikt, skadar mark eller på annat sätt står olämpligt. Köra, stanna
eller parkera på trottoaren är förbjudet som alla vet!



Styrelsen har noterat att flera häckar breder ut sig över trottoarer och
vägar. Titta på dina häckar utifrån med kritiska ögon. Det är
fastighetsägarens ansvar att hålla efter växtligheten.



På lekplatsen finns en låda med plats för många leksaker. Påfyllning har
skett under året men om någon har lite överskott/överblivet hemma finns
det plats för mer. Tack på förhand från juniorerna!

