
Städning av gemensamma ytor i vår samfällighet 

Helgen den 30-31 okt
Hej Granne!

Äntligen kan vi hälsa er välkomna till en höststädning som enligt traditionen 
bjuder på både krattande, skrattande, korvgrillning och varm soppa. Självklart ska vi fortsätta att vara 
rädda om varandra genom att hålla avstånd och inte medverka om man är sjuk. 

En container kommer finnas tillgänglig vid vändplanen längst upp på Valfiskens gata där vi kan och 
ska slänga trädgårdsavfall som kommer från städningen av våra gemensamma ytor. Viktigt att inga 
plastsäckar slängs i containern utan att dessa töms och återanvänds för att sedan återvinnas vid 
miljöstationen vid infarten. Vårt redskapsförråd (Cetusgaraget) på gaveln vid VF 728 kommer hållas 
öppet under lördagen och söndagen, men det är såklart tillåtet att ge sig ut och städa i sina respektive 
områden tidigare än så om man inte kan på helgen. 

Nya ansvarsområden  
Till i år har respektive radhuslängas ansvarsområde uppdaterats och en ny karta över detta kommer 
finnas tillgänglig i Cetusgaraget under städhelgen.

Vanliga arbeten som utförs vid städdagen 
Sopning av vägar, parkeringar och garage. Garagelängorna ska vi ta för vana att sopa ur varje höst 
och vår. Krattning/rensning av gemensamma gräsytor, rabatter och lekplatser. Hålla efter buskar och 
klippa dessa vid behov.  

Städlunch 
På lördagen den 30 oktober kl 12 tar vi ett avbrott i städningen för lite energipåfyllning. Då bjuds det i 
vanlig ordning på korv, soppa, kaffe och dryck vid Cetusgaraget, vilket brukar vara ett väldigt trevligt 
och uppskattat arrangemang.

Vilka tillhör Cetus? 
Valhundens samfällighet består totalt sett av 302 fastigheter fördelade på Stora hunden och 
Valfiskens gata. Området är uppdelat i tre kvartersklubbar som ansvarar för olika delar av området. 
De som bor i 2 våningshusen på Valfiskens gata tillhör kvartersklubben Cetus. Vi är ca 100 fastigheter 
och ansvarar bland annat för att underhålla våra gemensamma ytor framför allt i samband med våra 
städdagar på vår och höst, men även däremellan vid behov.

Besök samfällighetens hemsida www.valhunden.se för aktuell information om vad som sker inom vårt 
område.

Välkomna önskar vi i Cetusklubben
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