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Vårens städdag är den 25 april kl.10.00 
Men under rådande omständigheter så kommer den att vara annorlunda. Vårt bostads- 

område är uppdelat i 4 mindre områden. Städningen sker i ditt lilla område. (se karta) 

Det kommer inte att serveras kaffe eller korv. 

Område 1 städar soprummet i sitt område, område 2 städar returrummet och område 3 

städar soprummet i sitt område,  

Det behövs hjälp med att köra ut och sätta fast farthindren, ni som är villiga att hjälpa 

till med detta ring Kent 070–2918509 eller Tony 073–0387275. 

Arbetsuppgifter delas ut i varje område. Område 1 Tony, område 2 Birgitta L, område 3 

Kent och område 4 Anne      

Var rädd om er och håll avstånden till varandra. 

 

Städschema 
För allmän städning i kvartershuset finns det ett städschema uppsatt utanför 

tvättstugan där varje lägenhet har en vecka. Din vecka infaller med ca 45 veckors 

mellanrum, så det är inte särskilt betungande. Följ det för allas trevnad. 

 

Tvättstugan 
Tänk efter vad som går att tvätta i föreningens maskiner, den större maskinen fick 

repareras för en större kostnad. Därför att någon tvättat något som var väldigt luddigt 

och trasades sönder och fastnade i maskinen.  

Ni som har djur tänk på att rengöra maskinerna noga och eventuellt köra dem tomma på 

ett kortare program.    

 

Träd  
Det har inkommit förfrågan om att ta bort träd, då de skymmer solen. Föreningen äger 

marken där husen står och den lilla ”tomt” som finns utanför. All annan mark är 

kommunens. Man kan göra en ansöka om att ta bort träd på kommunens E-tjänst. 

 

Utebelysning 
Det inkom skrivelser om dålig belysning på vissa platser, när det nattvandrares. Det 

sätts nu upp ny belysning på dessa platser.  
 

 

 

Kontakt med styrelsen Mailadress info@stenbar.se  Har du inte dator så kan du lägga en lapp i brevlådan 

vid kvartershuset. 
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