
 
 

Hej! 
 

Vi har breddat vår verksamhet lite under säsongen, 
det har varit spännande att följa hur det tagits emot 
av er kunder.  
Vi har under året bland annat fått se jättefina resultat 
av arbetet med ängsytor, dessa ytor har varit till stor 
glädje för boende och förbipasserande, och inte minst 
för pollinatörer som blir mer och mer undanträngda.
  

Brf Parkdammen   
 
Tvätt / spolning 
Vi har även tvättat soprum inklusive tillhörande kärl i större utsträckning än tidigare.  
Detta är väl ett om något ett arbete som är skönt att slippa utföra själv.  
Enligt oss utför vi detta till en rimlig kostnad och dessutom kan ni vara säkra på att 
tvättningen utförs miljövänligt. Klotter upplever vi har ökat denna säsong, här kan vi 
också hjälpa er med resurser, kunskap, råd och tips.  
 
Grill 
Grillvagnen som var ny under sommaren 2019, 
har vi på grund av rådande omständigheter inte 
kunnat använda. Det skulle vara fantastiskt roligt 
om det mesta blir som vanligt snart så vi kan 
komma ut till åtminstone några av er under 
sommaren 2021. Om vintern ser bättre ut gällande 
smittspridning kanske det är läge att boka luciafika 
med brända mandlar, glögg, marschaller och 
julmusik. Samt undertecknad i tomteluva såklart.  
 
Sättningar 

När det börjar bli kallare är vattenansamlingar som 
fryser på i sänkor och sättningar en stor halkrisk för 
både boende och besökare. Lite extra lömskt då det 
kommit lite snö ovanpå isen.  
Kontakta oss gärna för hjälp med att återställa alla 
typer av hårdgjorda ytor tex plattor, asfalt, grus m.m. 
Vi har fortfarande möjlighet att hjälpa till redan innan  
vintern är här.  

 
Gatubelysning  
Nu när mörkret börjat infinna sig under allt större del av dygnet är 
det lägligt att se över gatubelysning och andra ljuskällor ute i era 
områden. Vi hjälper gärna till med lampbyten av alla slag. Tips, gå 
gärna ihop med en grannförening för att sedan dela på kostnaden 
för skyliften. 
 
Snöstör 
Vill ni skydda vissa känsliga hörn, planteringar etc. i 
trädgården som blir svåra att se för fordonsförare när snön 
lagt sig? Vi hjälper er att sätta ut eller bara leverera snöstör 
med eller utan hylsor. Hylsorna är för snabbare 
återkommande montering varje år. Vi har utrustningen 
liggande på våra hyllor för er att beställa när som helst.  
 



 
 

      oktober 

I FOKUS 
 
 
 
Snöstör 
Servicearbetare  
inkl. servicebil och valfritt antal blå / orange plaststör 485:- / tim.  
 
Hylsor till stör 
Dessa borras / slås ner i backen för lättare montage av stör 
kommande säsong. 
89:- / st samt tillkommer arbetskostnaden för anläggare.  

 
Grillvagn 
Gratis såklart, med en liten reservation om omfattningen.   
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