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Vårstädningen 
Tack till alla som ställde upp på vårstäd-
ningen ! Det var ca 155 fastigheter som 
deltog. Det gjorde att vi fick fint i vårt 
område och att en lekställning blev 
monterad i Byanparken. Det fina vädret 
gjorde också att arbetet kunde avslutas 
med mycket grillad korv och trevlig 
samvaro. I år slog vi rekord i 
korvätande. Bilder finns på hemsidan. 
 
Det finns två större arbetsområden kvar 
att göra det ena är att måla 
Byalagsstugan det andra är att sätta upp 
ny väggpanel på Sörsams förråd som 
visade sig vara genomrutten. Dessa två 
uppgifter behöver vi ett gäng frivilliga 
till efter sommaren. Sörsam bjuder på 
förtäring i Byan efter utfört arbete. Om 
du inte kunde delta på vårstädningen så 
har du nu chansen att hjälpa till. Hör av 
dig till Anders Palm om du är 
intresserad. Datum kommer senare. 
 
 

Valborg 
Stort tack även till de som ansvarade för 
vårt traditionella valborgsfirande (Flug 
1-31 samt Flug 37-67 ). Ni såg till att vi 
fick en trevlig afton som avslutades med 
pub i Byan!! Bilder finns på hemsidan. 
 
 

Elavläsning i garagen 
I dagarna som gått har alla fått lappen 
om elavläsning i garagen. Lämna in dina 
uppgifter senast den 29 maj! Har du 
tappat bort lappen så finns den att 
skriva ut på hemsidan. 

 
 

Brandrisk 
Nu stundar härliga grilltider, men tänk 
på att övervaka din grill. Kol och 
briketter ”glöder” inuti mycket längre än 
vad man tror. Se till att det är ordentligt 
släckt innan du tömmer den. 
 
 

Samfälld mark 
Inför vårstädningen tar alltid styrelsen 
en promenad i området för att se över 
vad som behöver åtgärdas, rensas, målas 
mm. Detta år blev det mycket påtagligt 
att vi har en förmåga att ”växa” över våra 
egna tomtgränser. Uteplatser, 
blomlådor, torkvindor, planterade träd, 
buskar står på gemensam mark. Din 
fastighets tomt sträcker sig ca 5 meter 
från huskroppens vägg på baksidan. På 
framsidan äger du marken fram till 
gatan. Du ansvarar således också för 
trottoaren. Har du hörntomt kan det 
variera, en del fastigheter har samfälld 
mark mellan sig och nästkommande 
fastighet andra inte. Du kan se 
tomtgränserna i telefonkatalogen om du 
är osäker. Detta har tidigare varit uppe 
som en punkt på årsmötet. Vi i styrelsen 
måste be er alla att respektera de 
tomtgränser vi har. 
 
 

Telefonkatalog 
En ny upplaga av telefonkatalogen är på 
gång. Vet du om att du har bytt telefon-
nummer eller namn så kontakta Ulf 
Zachrisson, kassör i styrelsen . Glöm 
inte heller att anmäla flytt. Flyttanmälan 
finns i telefonkatalogen. 
 
 



Grannsamverkan 
Nu stundar snart semestertider. Härliga 
tider - så även för tjuvar. 
Ta hjälp av dina grannar när du är 
bortrest en längre tid. Be dom tömma 
brevlådan, klippa gräset, låna din 
parkeringsplats, ställa ut soptunnan. 
Lämna ditt telefonnummer till 
hemmavarande granne om det skulle 
hända något. 
Timer till lampor, ställa om posten och 
göra uppehåll i prenumerationen är 
också bra åtgärder att vidta. 
 
 

Sophantering 
I våra lekparker har vi papperskorgar, 
vad kanske inte alla vet är att det är vi 
själva som ansvarar för tömning av 
dessa. Dessvärre fungerar det inte så 
bra. I Byanparken är den ofta överfull 
med hundbajspåsar, blöjor m m därför 
kommer den att monteras ner. 
 
 

Sista pekpinnen…. 
Det är så vackert i vårt område och det 
växer så det knakar men glöm inte att se 
över dina träd, häckar och buskar så att 
de inte hänger ut över trottoaren. 

 
 
 
 

 
 

Styrelsen önskar er alla en skön grön och härlig  
sommar vart än ni befinner er!! 

 
 


