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Årets andra städdag 15 juni

En liten fin lista

Välkommen till årets andra städdag den 15 juni. Vi
startar klockan 10 som vanligt. Ta gärna med saker
som du vill sälja/byta bort till lunchen. Kom ihåg
att ta med eget bord om du vill sälja något.

Det finns ett antal saker vi tyvärr behöver nämna
varje år och det är så tråkigt med pekpinnar. Men
om det inte sköts orsakar det ökade kostnader för
föreningen och osämja mellan grannar. Så snälla,
tänk på det här:

I år kommer vi inte att ha några containrar utan
istället hyra en lastbil/släp som är till för mindre
grovsopor. Stora saker får du frakta bort själv eller
slå sönder i mindre bitar. De som kör bilarna får
bestämma vad de vill ta med.

Andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att det är ok om man vill hyra
ut sin stuga kortare perioder. Viktigt är dock att
styrelsen måste godkänna andrahandsuthyrningen.
Vi vill då veta vem som hyr (namn, adress och
telefonnummer), hur länge samt skälet till
uthyrningen. Den som äger stugan ansvarar
givetvis fullt ut för att hyresgästen sköter sig och
följer de regler som finns på Ullna.

Vill du bli av med något?

Bommen

Bomlåsen
Duscharna

Hastigheten

Skriv då en lapp på anslagstavlan och ange
telefonnummer och husnummer istället för att
placera det vid servicehuset. Det tar för mycket
plats. Vi har också loppis på arbetsdagarna.

Flismaskin

Slutavräkningen av el bifogas

Indraget vatten och
avlopp

Bifogat finner du inbetalningskort för
slutavräkningen av el. Den ska betalas senast sista
juni.

Komposten

Varför inte stänga den på
kvällstid även före kl 20? De
som bor närmast har inte
detta som förtroendeuppdrag. Bommen gör sitt jobb
väl för att hindra obehöriga.
Vrid alltid bort koden!
Regler finns uppsatta i
duschhusen. Gör rent efter
dig och ta bort hårrester i
duschsilen.
Det är max 20 km/h på
vägen ner till området.
Särskilt på södra körs det
ofta för fort vilket orsakar
gropar i vägbanan med
ökade kostnader som följd.
Glöm inte bort att föreningen
har en flismaskin man kan
låna. Den står i ”garaget” på
södra området. Nyckeln
finns hos områdesansvarig.
Under 2008 gjorde vi en
genomgång av statusen för
indraget vatten och avlopp.
Det är inte tillåtet att ha
indraget vatten i husen. Att
ha fasta avlopp ger direkt en
biljett ut ur gemenskapen!
Komposten är till för trädgårdsavfall och inget annat.
Eldning görs enbart första
arbetsdagen. Vill man själv
elda små mängder så kan
man använda eldningstunnan.
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