
Värbyängens samfällighetsförening
Kallelse vårstädning 2022

Välkomna till vår gemensamma städdag!

● Datum: Lördagen den 30 april.

● Tid: kl.8.00-16.00 (flexibel starttid fram till kl.9 samt arbete fram tills uppgifterna är

klara eller senast kl.16.00)

- Samling vid gamla traktorgaraget på gaveln av hus 94

- Vid intresse kan det anordnas en gemensam grillning vid arbetsdagens slut

● Lunch: kl.13 kommer det grillas korv med ett vegetariskt alternativ. Anmäl allergier

eller specialkost snarast via lappen så ska vi försöka tillgodose detta.

● Aktiviteter: Hoppborgar.

I ett led att stärka gemenskapen där vi förenar nytta med nöje har vi årligen två städdagar,

sista helgen i april samt sista helgen i september. Det är frivilligt att medverka och vi hoppas

så många som möjligt vill bidra med vad man kan oavsett antal timmar, funktion eller annat.

Ju fler vi är desto snabbare åtgärdar vi de punkter som finns för att putsa på vårt fina

område.

Önskar ni delta ber vi er att anmäla via denna blankettens baksida. Ange hur många som

kommer delta samt gärna vad ni önskar arbeta med och lämna blanketten i brevlådan hos

hus 74 eller ta ett foto på ifylld blankett och skicka ett sms till Marcus Seifert på

telefonnummer: 070-828 05 80. Har man inte möjlighet att medverka fysiskt och ändå vill

bidra kan man göra detta genom att sätta in 300 kr på BG: 5827-1271.

Det kommer att finnas en container tillgänglig för trädgårdsavfall. Tänk dock på att den är

främst till för städdagens trädgårdsavfall. När vi städat färdigt är det fritt fram att nyttja

kvarvarande utrymme i containern för de boende. OBS! ENDAST trädgårdsavfall. Matjorden

för samfällighetens mark kommer finnas borta vid informationstavlan, första parkeringen.

Se baksidan för anmälan
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Fyll i nedanstående rutor om ni vill hjälpa till med någon av dessa uppgifter

Antal vuxna Antal barn

Byggarbeten  Ej för barn

Trädgårdsarbete   

Målningsarbeten   

Fyll i här om det finns någon annan uppgift du kan hjälpa föreningen med denna dag, kanske

har du en speciell kompetens eller annat som kan vara till gagn för oss alla:

Jag/Vi kan hjälpa till med:

Hus nr : Namn :

JA, jag/vi kan delta lördagen den 30 april

Antal vuxna:

Antal barn: -> Ålder på barnen:

Allergier/Specialkost:

Om ni önskar sätta in pengar kan ni göra detta till bankgiro 5827-1271. Märk betalningen

med VÅR2022 i meddelandefältet.

Blanketten lämnas till hus 74 eller smsa bild på lapp till 070-828 05 80

senast söndagen den 24 april

Hoppas att vi ses!
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