GRÄSÅKERSNYTT JUNI 2022

Lekplatserna i Gräsåker
Stort tack lekplatsgruppen och alla som var med och hjälpte till att gräva och rensa på våra gemensamma
lekplatser, den 11–12 juni. Våra lekplatser är redan nu mycket finare och säkrare än tidigare. Men det
finns fortfarande jobb kvar att göra och vi behöver fortsätta hjälpas åt med det.
Helgen den 9 – 10 juli kommer lekplatsgruppen än en gång att hålla i arbeten i våra lekplatser och vi
hoppas på stort deltagande från övriga medlemmar även då såklart!
Vi behöver bygga ramar runt lekredskap och även på vissa ställen mot skogen, mer sand behöver fyllas på
och lekredskap ska målas i gemensamma färger.
Vi samlas kl. 10.00 utanför lokalen/traktorgaraget.
Vill du engagera dig och tycka till om vad vi ska göra i framtiden, prata med lekplatsansvarig på din gård.

Bevattning av våra gräsmattor och rabatter i sommar
Under sommaren vill många ha fint i sina trädgårdar, såklart.
Styrelsen ber medlemmarna att vattna med eftertanke. Vattnet vi använder är vårt eget dricksvatten, och
som vi betalar för själva. Vattenkostnaden är den i särklass största utgiften vi i samfälligheten. Dessvärre
har vi inte sommarvatten som många områden runtomkring oss har.
Vi ber er därför att vattna varsamt och sparsamt. Såklart vattnar man vid behov sina blommor och
planteringar, men det är inte tillåtet att låta en vattenspridare stå på i en eller flera timmar för att hålla
sin gräsmatta grön (om den inte är nysådd, och därmed behöver vattnas under en kortare period). För
blommor och växter som ska vattnas ser vi gärna att det med fördel görs på eftermiddagen/kvällen och
inte mitt på dagen.
Det bästa knepet för att spara på bevattning av rabatter och odlingar är att täcka jorden med gräsklipp,
löv, ensilage eller annat organiskt material. Det hindrar vatten från att dunsta och håller jorden fuktig och
fin även en torr sommar.
Det är våra gemensamma pengar vi spolar ut när vi vattnar!

Våra gemensamma sopor
Sedan årsskiftet vägs våra sopor av kommunen. Vi kan därmed påverka vad vår sopavgift blir.
Vid förra fakturan vägde ett av kärlen över 600 kg, medan de övriga vägde cirka 200 kg. vardera.
Tänk på att endast kasta hushållsavfall i sopkärlen.
Återvinning såsom papper, glas och plast kastas i kommunens återvinningsstationer. Grovsopor och
trädgårdsavfall får man ta till Skå återvinning.

Eldning i området
I dagsläget råder inte eldningsförbud enligt Södertörns brandförsvar.
Vi önskar ändå att man eldar och grillar med försiktighet. Vi bor nära varandra och elden kan sprida sig
snabbt när marken är torr.

GräsåkersNytt i framtiden
Från och med nästa utgåva kommer GräsåkersNytt att skickas till er per mail, istället för att printas i 144
exemplar och delas ut i brevlådan. De som inte har mail kommer få den utdelad som tidigare, i brevlådan.
När vi nu (pga. momsbeläggningen) har fått nästan allas mailadresser ser styrelsen det som självklart att
på grund av miljöskäl fortsättningsvis skicka ut GräsåkersNytt på mail.
Vi hoppas ni alla håller med oss om att det är ett bättre sätt att dela information på!

Vi önskar alla en trevlig och skön sommar!
Hälsningar styrelsen

