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Städdagen 
Vi i styrelsen vill säga tack till alla som hjälpte 

till på städdagen vi hade i april. I år var det 

riktigt många som var ute och krattade och 

rensade. När vi alla hjälps åt är det mycket 

lättare att hålla ordning i vårt område och det 

blir så mycket trevligare också. 

 
  

Städdag i höst 
Den 12 september kommer höstens städdag att 

infalla. I år tänkte vi dock använda dagen till 

annat än lövkrattning i området. Istället tänkte vi 

att vi ska rusta upp våra lekplatser med en 

gemensam arbetsinsats. På sina håll är 

lekplatserna ganska eftersatta men det kan vi lätt 

åtgärda tillsammans. Det krävs dock att vi är 

många som hjälps åt och vi hoppas nu att så 

många som möjligt kan vara med. Det handlar 

om att olja in eller måla staket och möbler på 

lekplatserna samt att byta ut lite staket på sina 

håll. En separat inbjudan kommer lite senare. 

 

Grannsamverkan 
Nu i semestertider är det bra om vi alla hjälps åt 

med att hålla lite extra koll. Man kan också 

hjälpas åt med t ex blomvattning, gräsklippning 

och att ta in posten för att det ska se mer bebott 

ut för tjuven. Om man ser något konstigt är det 

viktigt att man anmäler det till polisen. 

Telefonnummer hittar ni i sommarbrevet från 

polisen i bilagan till Samfällsnytt. 

 

 

 

 

Till nyinflyttade och andra som vill 

veta mer 
Samfälligheten har en egen hemsida där man kan gå 

in och få information om det som kan vara bra att veta 

när man bor i området. Webmaster är Peter Mwaka. 

Vill man medverka med information går det bra att 

vända sig till styrelsen eller e-posta till hemsidans 

brevlåda. 

 

Nyinflyttade blir automatiskt medlemmar i 

samfälligheten och för att styrelsen ska veta vilka som 

bor i området bör nyinflyttade anmäla sig. Det går bra 

att skicka e-post eller kontakta vem som helst i 

styrelsen.  Telefonlista till styrelsens medlemmar 

finns på hemsidan.  

 

Adressen till hemsidan är www.skalby3sam.se och e-

postadressen är styrelsen@skalby3sam.se 

 
 

 

 

 

Glad sommar 

Slutligen vill vi bara passa på att önska er alla en 

trevlig sommar med mycket sol, värme och lata dagar. 

Vi ses på städdagen i höst! 

 

Styrelsen 

 

Polisens alla utskick finns under Grannsamverkan 

på hemsidan. 

http://www.skalby3sam.se/
mailto:styrelsen@skalby3sam.se

