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Kvartalsbrev mars 2020
Hej alla på Fackelvägen!
Vårstäddag
Våren närmar sig och vi förbereder oss för en
vårstäddag. Det finns mycket att städa i den närmaste
skogen nu då de som har tagit ned träden har lämnat
mycket av virket och grenarna, vilket har lett till en
stökig uppsyn. Således kommer vi som deltar på
städdagen att till stor del behöva koncentrera oss på
närområdets skog. Vi har pratat med samfälligheten om
detta och de kommer inte att röja undan virket inom en
snar framtid. Vedvirket står till förfogande.
Ett preliminärt datum för vårstäddagen är tänkt
till lördag den 25:e april. En inbjudan kommer snart att
nå era brevlådor. Vi har tänk oss en trevlig dag likt den i fjol med grillning och lotteri av presentkort efter
utfört arbete. Förhoppningsvist har vi mer tur med vädret i år!
Rör
Angående rören som vi har delat ut till er, hoppas vi att ni har kunnat installera dem utan större
svårigheter. De fastigheter som vi vet har bytt, har behövt ett kompletterande skarvrör. Meddela oss om
ni behöver ett sådant. Under v16 kommer Stefan att gå runt och kolla att bytet har skett.
Farthinder och vägar
I och med att de har städat vägarna är det nu dags att lägga ut farthinder igen. Detta sker snarast! Vi har
även varit i kontakt med kommunen kring vägen som skall stängas och är tänkt som en gång- och
cykelväg. Företaget som bygger på Gropenvägen står för konkurs (rekonstruktion) och kommer troligtvis
inte prioritera detta. Går de i konkurs kommer arbetet falla på kommunen, som kommer tillse en ny
entreprenör. Vi håller kontakt med kommunen för att se till att vägen stängs för biltrafik snarast.
ÅVC och Miljö
Slutligen vill vi uppmana er till att hålla rent på tomten. Sopor körs till ÅVC, att förvara avfall på
gräsytorna ser inte så trevligt ut. Vi vill även att ni tänker på miljön nu i vårtider innan ni tvättar bilen på
uppfarten. Besök gärna Håbo kommun för att läsa kring vad de rekommenderar:
“När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner
tvättvattnet ner i gatubrunnarna. Brunnarna på gatan är till för att avleda regn- och smältvatten,
så kallat dagvatten, och är oftast inte kopplade till något reningsverk. Kemikalier och miljöfarliga
föroreningar som finns i tvättvattnet går orenat rakt ut i sjöar, vattendrag och på sikt Mälaren.”
Källa: https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/kemikalier/bilen.html?letter=Q
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