
Höststädning 

Nu är det åter dags! 

Lördagen den 19 oktober 

Samling vid er garageplan 10.00! 

Om möjligt bör alla fastigheter ställa upp med minst en person, men ju fler vi är 

som jobbar desto fortare går det. Samtliga börjar med de gemensamma ytorna 

(fram till korvgrillningen). Sin egen trädgård får man börja med efteråt. 

Även i år behövs förstås de vanliga punkterna utföras men även följande ska 

göras: 

• Rensning av gemensamma stuprör och brunnar. 

• Tag bort blomlådor och annat utstickande, som grenar och buskar längs 

gångarna, detta för att underlätta för snöröjningen 

• Kontrollera att sandlådorna är fyllda 

• Sätt in garageplankens grindar i ”el-förråden” 

• Städa och rensa lekplatser 

• Städa ytterområden inkl skogen mellan Gråhundsvägen och 

Tyresövägen. Se karta på Hemsidan/Anslagstavla/Städdagar. Se även 

Annonseringstavlorna i området 

• Passa på att smörja gångjärnen till de egna garagen om så behöves. Det 

finns små hål i portarnas gångjärn. Sprayburkar finns i elförråden.  

Containrar kommer att finnas uppställda som vanligt, fr.o.m. fredag em/kväll 

Endast s.k. ”trädgårdsavfall” ska slängas i dessa. 

Föreningen bjuder på korvgrillning och ”födelsedagstårta”  

från kl 12:00  
(vi hoppas på bra väder) 

http://www.grahunden.se/web/page.aspx?refid=45


Ni får gärna kontrollera om något särskilt behöver införskaffas i förväg. 

Kontakta i så fall materialförvaltaren, Gunnar Lindgren Gråhundsvägen 98, i 

god tid. 

Styrelsen vill här även passa på att informera om följande punkter 

• Byte av lampor, exempelvis vid garagen, åligger alla medlemmar i

samfälligheten att utföra. Lampor finns att hämta hos

materialförvaltaren, Gunnar Lindberg.

• Vi vill påminna om att varje medlem ansvarar för rengöring av utsidan på

sitt eget garage. Högtryckstvätt finns att låna och även en garage-

dammsugare finns att låna.

• Självklart är det så att trädgårdsavfall som samlats ihop och ligger

utanför den egna tomten ska tas bort av den som placerat det där.

Varmt välkomna till både städning 

och trevlig samvaro! 

Mvh Styrelsen 

PS. Vill du prenumerera på vårt Nyhetsbrev? Skicka ett mejl till styrelsen@grahunden.se 
och skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden. Nyhetsbrevet skickas ut ungefär var tredje månad 
oftare om styrelsen har något viktigt att informera om

Inte aktuellt i år  då  belysningsarbetet i och vid 
garagen pågår




