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Forsgå

vÅRENs srÄDDAG 20 APRrL

Lördag den 20 april kl. 10.00 är det dags för
vårens städdag. Samling sker utanför

fören;ngslokalen och under dagen bjuds på

fika. Under städdagen hjälps vi alla åt i hela

området och städar och röjer m.m. där det
behövs.

lnför höstens städdag delades det ut en

plan över vilket städområden som

respektive lägenhet har ansvar för, löpande

under hela året. Tänk på att även

soprurnmen ingår i städansvaret.

FöRENrNGssrÄMMA 14 MAJ

Välkommen t ill föreningens årsstämma

tisdagen den 14 maj kl. 19.00 i

föreningslokalen. Separat kallelse till
stämman kommer. Motioner till stämman

ska vara inkomna senast den 1 april.

sNtcKERr- & MÅLNTNGSARBETEN

Renoveringsarbetena för resterande hus

kommer att återupptas iapril.

FöRENTNGSLo(AL€N

Fram tills renoveringsarbetena sätter igång,

är lokalen öppen för uthyrning. Under

renoveringsperioden är den dessvärre inte

tillgängliC.

SOPRUM & MATAVFALL

Kungsbacka kommun genomförde förra

året en s.k. plockanalys av matavfallet från

flera områden i Kungsba(ka. Den visar att
sorteringen går bra, men vi måste generellt

bli ännu bättrel De gröna kärlen innehåller

fortfarande en hel del matavfall, som skulle

kunna ha blivit biogas om det hamnat i rätt

kärl. Lägg heller inget trädgårdsavfall i de

bruna kärlen. Matavfallet ska alltså bli

biogas, inte kompost.

Vi har uppmärksammat att det sker en del

"felsortering" även av "vanliga" sopor.

Läs noga på skyltarna om du är osäker.

Tänk på att även mjukplats numera kan

sorteras och läg8s då bland hårdplasten,

lrksom Irigolit Alll som inte kdn sorteras i

befintliga kärl, skall var och en sjäiv köra till
återvinningsstationen.

To dig tid ott sorteto dino sopor!

Då slipper vi höjdo kostnoder ach det ger

oss framför o t en bättre miljö.

ALTANER

Till sist vill vi påminna om att byggen av

dltaner och 5lakpt m.m. måste godkännas

innan byggstart. En ritning skå lämnas till
styrelsen, grannar måste ges möjlighet att
yttra sig och först därefter fattar styrelsen

beslut om byggnationen.
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