
Städdag av gemensamma ytor i vår samfällighet  

Lördagen den 19 oktober Start kl. 10:00 

Hej Granne! 

Vi vill alla att området där vi lever och bor skall se trevligt och inbjudande ut, därför är det också 

viktigt att alla hjälper till i samband med samfällighetens gemensamma städdagar.  

Det är även viktigt att vi alla hjälps åt mellan städdagarna för att hålla snyggt inom området. 

Vid Cetusgaraget, VF 728, finns karta för resp. radhuslängas ansvarsområde.  

I vanlig ordning kommer det att finnas en container längst uppe vid vändzonen på Valfiskens gata där 

vi kan slänga trädgårdsavfallet som kommer från städningen av våra gemensamma ytor. 

Trädgårdsavfallet får slängas i svarta sopsäckar som finns att hämta i Cetusgaraget VF 728. Viktigt att 

fylla containern inifrån så att allt får plats.  

 

Vanliga arbeten som utförs vid städdagen 

Sopning av vägar, parkeringar och garage. Garagelängorna bör vi ta för vana att sopa ur vid varje 

städdag höst och vår. Krattning/rensning av gemensamma gräsytor, rabatter och lekplatser. Hålla 

efter buskar och klippa dessa vid behov.   

 

Farthinder 

De löstagbara farthindren som sattes upp i våras ska nu på städdagen monteras bort igen. Boende på 

respektive gata med löstagbara farthiner ansvarar för att detta sker. Farthinder lämnas in till 

cetusgaraget finns att hämta i Cetusgaraget VF 728. 

 

Vill du att traditionen med korvgrillning och soppa i samband med städdagen ska hålla i sig? 

Kvartersklubben Cetus är i behov av nya krafter som vill hjälpa till att samordna städdagen samt 

representera klubben i dialogen med styrelsen. Är du intresserad eller vet någon som är, ta kontakt 

med någon av oss på städdagen, mejla cetus@valhunden.se eller ring.  

Besök gärna samfällighetens hemsida www.valhunden.se för aktuell information om vad som sker 

inom vårt område. 

Matpaus 

Kl. 12:00 kommer vi i vanlig ordning att bjuda på förtäring vid Cetusgaraget, VF 728.  

Välkomna att ta en paus i städningen och fylla på med lite energi. 

Välkomna önskar vi i Cetusklubben 

Jonas Höglund, VF 748, 0702483919                                                       Åsa Tyboni, VF 804 

Terttu Tyboni, VF 749                                                                              Jenny Trygg, VF 713 

mailto:cetus@valhunden.se
http://www.valhunden.se/

