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Vårens städdag 
Med anledning av Corona kommer den traditionella vårstädningen inte att bli som 
vanligt med gemensam samling och avslutning med varmkorv. Styrelsen kommer att 
beställa en container till helgen 1-3 maj. Vi kommer också att ställa ut en del redskap i 
föreningslokalen och sätta upp en lista på saker som behöver göras och det blir sedan 
upp till var och en att utföra lite arbete på valfri tid under den helgen. Vi hoppas att ni 
på så sätt kan bidra till att hålla området i fint skick. Efter städdagarna kommer en 
trädgårdscontainer att ställas upp på Tunnlandsvägen och stå där hela 
sommarhalvåret, som tidigare år. 
 
Grusupptagning 
I april kommer gruset på våra gångar och parkeringar att sopas upp av Leja. Innan 
dess vore det bra om ni kan sopa bort grus från era garage- eller p-platser samt 
gräsmattor ut i gångarna så de kan ta bort så mycket grus som möjligt. 
 
Gröna påsen 
Det var nu ett bra tag sen vi beställde nya påsar men kommunen har inte levererat. Vi 
tjatar vidare på kommunen. Det går som tidigare nämnts att själv försöka få tag i påsar 
på Skå återvinningscentral eller i kommunhuset. 
 
”Bygglov” 
Vi påminner om att altanbyggen, trädplanteringar etc ska godkännas av styrelsen. 
Riktlinjer för byggen m m finns på hemsidan. 
 
ComHem 
ComHem har meddelat att deras analoga sändningar avslutas 26 maj och övergår till 
att bli digitala. Vi har idag ett antal analoga kanaler som nås via antennuttaget i 
ComHems ”tre hål i väggen”. Digitaliseringen innebär att ni får bättre bild och ljud till 
följande abonnemangsfria kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, 
Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, ATG Live 
och eventuella lokala kanaler. De som idag tittar analogt behöver ändra till digital-TV 
på sina tv-apparater. De som har en äldre TV kan behöva skaffa en nyare, eller 
komplettera sin TV med en digital-box för att kunna se sina kanaler. 
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