
SLAGVERKETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA 

 

Höststädning 2021 

Nu börjar det lida mot höst men förhoppningsvis är det en stund kvar innan den riktiga hösten gör sig påmind. 

Varje höst har vi den gemensamma höststädningen där vi förbereder vår förening för vintern. Vi krattar löv, 

byter kanske lite plankor där behov finns, är det bra väder kanske vi målar/oljar där det behövs. Vi försöker på 

så sätt att hålla våra gemensamma kostnader nere, dessutom är det ett mycket trevligt sätt att träffa sina 

grannar. Vi samlas vid Axel Swartlings gata 220 (vid undercentralen). Efter ett nappatag med städningen 

bjuder föreningen på korv med bröd. 

ÅRETS HÖSTSTÄDNING ÄGER RUM DEN 23 OKTOBER 2021, KLOCKAN 09.00. 

Storgaraget 

Under september med start vecka 37 kommer vi att reparera i storgaraget. Det kommer så klart att bli en 

utmaning då de som vanligtvis har sina garageplatser i storgaraget inte kommer kunna parkera där. Vi vädjar 

därför till alla medlemmar att ställa in sina bilar i sitt garage så de som tillfälligt inte kan parkera i storgaraget 

har parkeringsplatser till sitt förfogande. 

Särskild information kommer att lämnas till berörda med p-plats i storgaraget. 

Trädgårdsarbete  

Vi vill vädja till våra medlemmar att ta bort det ogräs som växer utanför kantstenen mot gatan. Det är en 

alldeles för stor kostnad att få utfört av en entreprenör men det tar bara ett par minuter då och då för dig som 

medlem att ta bort ogräset. 

Vi uppmanar er också att se till att buskar eller annan vegetation inte sticker ut på gångvägarna. 

Lekplatserna 

Nu är våra lekplatser iordninggjorda och säkrade för alla barn som leker där. Vi hoppas att barnen, och deras 

föräldrar, får trevliga stunder på lekplatserna. 

Trafiken inom området 
Vi vill påminna om de ordningsregler som gäller inom vår Samfällighet. Området är hastighetsbegränsat till 10 

km/h. Som fastighetsägare är du ansvarig för dina besökare i området, de måste iaktta samma regler som vi 

som bor här. Vi uppmanar er att följa trafikreglerna och köra i den hastighet som gäller. Ingen vill köra på ett 

barn som kommer utspringandes från en fastighet eller från en gång där man inte har 100 % sikt? 

Det är heller inte tillåtet att parkera avställda fordon på våra gemensamma parkeringsplatser. 

Ovanstående tillsammans med övriga ordningsregler kan du läsa om på vår hemsida. 

Viktigt att komma ihåg när ni flyttar 

Kom ihåg att lämna information om ägarbyte till föreningen. På vår hemsida hittar du blanketten som du 

lämnar in så snart som möjligt efter att försäljningen av fastigheten är klar. 

Blanketten ägarbyte och överlåtelse lämnar ni i vår brevlåda ASG 220, du kan också skicka in den direkt via 

hemsidan. 

 

Du kan läsa all information om Samfälligheten på vår hemsida slagverket-samf.se 

Du kan också maila oss på adress info@kv-slagverket.se 

 

Hälsningar 

Styrelsen  


