Städdag lördag den 9 maj klockan 11:00. P g a coronapandemin.
När nu corona drabbar oss på detta vis har vi löst städdagen med att vi städar
utanför våra egna tomter med omnejd, samt några allmänna uppgifter som
följer i checklistan. Det är en underlig tid vi befinner oss i, men vi gör vad vi
kan för att lösa uppgifterna i alla fall. Det blir ingen gemensam samling i år.
Checklistan till städdagen:
• Kolla att det rinner i vägtrummor vid tomten och om det finns allmän mark i närheten, rensa
även där.
• Kolla att grenar inte sticker ut i vägområdet.
• Rensa i diken och städa skräp utmed vägen. Kontrollera även i sandringar/sandlådor då
några lägger funnet skräp där. (säckar finns att hämta hos Anne Lindberg Alsjöslingan 6
(070-490 21 05), Johanna Ruohoniemi Alsjö Krokväg 22 (076-553 55 56) eller hos Magnus
Holm Alsjö Skogsväg 3 (073-684 06 17). Om ni läser på anslagstavlan se även information på
hemsidan https://alsjon.se och på vår facebooksida.
• Skyddsväven på badplatsen har kommit fram. Den skyddar mot ogräs i vår sand. Finns det
någon vänlig själ som kan få ner den igen under sanden och kratta till den är alla mycket
tacksamma.
• Styrelsen ombesörjer bortforslande av sopsäckar/skräp som placeras vid badplatsen.
• Kan någon rar medlem se om det ligger skräp på och runt första mötesplatsen vid
"depån"/Alsjövägen.
• Är det någon snäll människa i området som vill tvätta våra vägskyltar/gula brevlådan i
området är det mycket uppskattat. Såpa/vim/jif och svamp med skaft fungerar bra säger
Anne som gjort det under alla tidigare år. Väg 2-skylten är skadad på ena sidan (noterat).
• Lämpliga redskap: Kratta, sekatör, grensax, spade, något att "rensa" i rören med.
• På Alsjövägen en bra bit in finns en bäck som går under vägen, nästan vid vägens slut. Där
går en stig som korsar bäcken på sjösidan om Alsjövägen. Kan någon kontrollera att det
rinner fritt under stigen så det inte blir stopp så vägen svämmar över.
• Var rädd om varandra i corona-tider (och annars med).
• Ni som väljer att hjälpa till med badplatsen, bäcken på Alsjövägen, depån och
skyltarna/brevlådan. Hör av er till styrelsen så kan vi lägga ut på hemsidan/Facebook att de
uppgifterna är lösta.
• Är det någon som kan låna ut en båt för kontroll av hopptornet på flytbryggan? Tala med
styrelsen.
• Röjning ovan väg (ca fem meter högt) är på gång via entreprenör.
• Sandupptagning är beställd via entreprenör.
Tack alla som hörsammar kallelsen till städdag! Vi får ett trivsammare område och bättre
fungerande avrinning utmed vägen. ♥
/Styrelsen

