STÄD- OCH FIXARDAG ÄR
LÖRDAGEN DEN 15 SEPTEMBER
Den 15 september kl. 10:00 träffas vi på fotbollsplanen
för att ta oss an vårt område inför hösten och vintern.
Det kommer att finnas något att göra för alla, oavsett om man är gammal eller ung
så kan du bidra till vårt gemensamma område.
Väl på plats så kommer vi att delas in i arbetslag utifrån de olika prioriterade
uppgifter vi måste ta tag i. Har du tips på något som du tycker att vi behöver arbeta
aktivt med så skicka ett mail till kontakt@alvsala.se med beskrivning eller lägg en
lapp i den röda brevlådan på Ormbunksvägen 39.
Kom gärna inte tomhänt, ta med dig det du känner dig trygg med. En salig
blandning av följande behövs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Krattor
Spadar
Fogsvansar (sågar)
Röjsågar
Motorsågar
Skottkärror
Släp
Övriga tillbehör till en traditionell villatomt

Gällande släp så skulle det vara uppskattat om en del av er som har ett som står på
tomten kunde hänga det på bilden och ta med. På så sätt kan vi få bort sly och
annat direkt under dagen.
Efter arbetsdagen, kl. 13, kommer det att serveras korv, dricka och kaffe. Styrelsen
kommer även informera om pågående projekt i området. Närvarolista kommer att
tas både i början och slutet av dagen. För de som har möjlighet så fortsätter arbetet
efter lunchen.
Så ta med dig själv, kanske en god vän och låt oss se till att göra underverk denna
städdag. Vi klarar av det här tillsammans utan att leja in en massa personer som gör
jobbet åt oss.
// Styrelsen
PS. Tidigare beslutade ”avgifter” för utebliven närvaro gäller såklart även i år. Det handlar dock inte om
pengarna utan om att du behövs för att vi ska få något gjort. Tillsammans är vi starkare. DS

