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Höststädning - påminnelse 
Lördagen den 2 oktober har vi höststädning. Vi samlas på gården kl. 11. Det 

som ska göras är städning av gemensamma ytor som gångvägar, gräsmattor 

och häckar. Och sen ska vi se till att göra miljöstugan ren och snygg. Elias 

kommer att vara städledare. Om du är upptagen den dagen kan du ta kontakt 

med Elias så får du en uppgift du kan göra vid annat tillfälle. Vi har också 

hyrt en container som kommer att vara på plats fredag eftermiddag (1 okt) 

till söndag kväll. Där kan du lägga trädgårdsavfall och annat som inte går att 

slänga i vår miljöstuga. OBS! Det som inte får läggas i containern är elskrot, 

bildäck och annat miljöfarligt avfall. Det ska lämnas till en miljöstation. 

Passa också på att klippa avenbokshäcken på framsidan om du inte redan 

gjort det. Föreningen har en elektrisk häcksax som underlättar jobbet. Men 

ta hand om de gemensamma ytorna innan du städar din egen gård, tack. 

 

Hjälp med trädgårdsarbete – en påminnelse 
Det är många som fortfarande inte klippt sina avenbokshäckar. Om du inte 

kan eller vill ta hand om den själv kan du be om hjälp. Föreningen har anlitat 

Louise Fröhagen, Fröhagen trädgård & design. Hon har möjlighet att hjälpa 

våra medlemmar den 14 – 15 oktober. Hennes timpris är 650 kr, vilket 

motsvarar 325 kr efter RUT-avdrag. Minsta pris är 1 timme per hushåll. 

Bortforsling av trädgårdsavfall kostar 850 kr för att fylla en bil, men hon 

kan dela upp det om fler vill ha bortforsling. 

 

Är du intresserad? Fyll i bifogade formulär och lämna till Birgitta i nr 1 

senast den 30 september, så ser jag till att Louise får en samlad bild av 

jobbets omfattning.  

 

Avgiftsfri månad i december - förtydligande 
Som tidigare meddelats kommer december månad att vara avgiftsfri. Det 

som ska betalas som vanligt är vattenavgift, eventuell parkering samt 

fiberanslutningen. 

 

Besök gärna föreningens webbplats https://www.brfrinkebypark.se/ 
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