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nr 2 2011 

ComHem 
Vårt nuvarande avtal med ComHem går ut 
i augusti nästa år och det är hög tid att se 
över det nu. På samfällighetens årsstämma 
sattes en arbetsgrupp samman som fick i 
uppdrag att se över avtalet och inventera 
medlemmarnas behov och önskemål.  
 
Om man känner att man sitter inne med 
kunskap eller intresse för ämnet och vill 
vara med i nämnda grupp är man 
välkommen att höra av sig till styrelsen. 
Det gör man lämpligast via e-post till 
styrelsen@skalby3sam.se  
 
Med anledning av detta vill vi påminna om 
att det kan vara klokt att inte binda upp sig 
på något längre abbonnemangsavtal med 
ComHem. 
 
 
Städdagen 
Nu är våren på väg och med den kommer 
även vår årliga städdag. I år har vi städhelg 
7 och 8 maj.  
 
Från klockan 10.00 lördag 7/5 kommer det 
att finnas säckar utlagda i 
grändmynningarna. Ni ansvarar själva för 
bortforslingen. Har man hyrt släp kan man 
få ersättning från styrelsen. Kanske har ni 
möjlighet att samarbeta grannar emellan 
med bortforslingen.  
 
Sörab samt Hagbytippen tar kostnadsfritt 
emot ris och annat trädgårdsavfall. 
 
Nytt för i år är att vi kommer att bjuda på 
korv och dricka. Vi samlas på lekplatsen 
mellan Vätögränd och Rimbogränd mellan 
klockan 12 och 13 på lördagen. Där 
kommer att finnas grillar och valda delar 

av styrelsen kommer att finnas på plats och 
servera korv. 
 
Kom gärna dit för lite trevligt samkväm 
och passa på att träffa dina grannar efter 
vinterisoleringen. 
 
 
Bebyggelse 
Vi vill påminna er om att det inte är tillåtet 
att bygga på samfällighetens mark, men att 
det är tillåtet att t.ex. plantera buskar eller 
dylikt en meter utanför tomtgränsen på 
baksidan 
 
Nyinflyttade 
Till sist vill vi uppmana nyinflyttade 
medlemmar att anmäla sitt tillträde till 
styrelsen. Det gör man lättast genom e-post 
till styrelsen eller via hemsidan. På 
hemsidan hittar du också viktig 
information som rör ditt boende. E-post 
adressen till styrelsen är 
styrelsen@skalby3sam.se och hemsidan 
hittar du på www.skalby3sam.se  
 
 
 
 
 

Väl mött! 
Styrelsen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


