
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 juni Erikstorps samfällighet 

nyhetsbrev 5/2013 

Det är dags för sista nyhetsbrevet innan semestrarna sätter igång.  
I detta brev kan du läsa om upprustningen av våra 5 lekplatser, gemensam 
aktivitetsdag samt nya rutiner för vår sophantering. Från styrelsens sida vill vi önska 
er alla en riktigt underbar och avkopplande sommar. 
 

Nu är det sommar nu är det sol 
… 
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Nya rutiner för sophanteringen 
Bollebygds Kommun har från den 1 september förändrat rutinerna gällande 
sophanteringen. Från detta datum gäller följande: 
I fortsättningen kommer matavfall och brännbart avfall samlas in i två separata kärl, 
ett nytt brunt och befintligt grönt kärl. Tömning av båda kärlen sker samma dag. 
Gröna kärlet: I det gröna kärlet lägger du bara brännbart avfall dvs det du idag lägger 
i den vita påsen. Från september kommer vita påsar inte att delas ut utan du kan 
använda vilken plastpåse du vill till det brännbara avfallet i det gröna kärlet. Dock får 
INTE svarta påsar läggas i det gröna kärlet och du får inte heller använda stor sopsäck. 
Bruna kärlet: I det bruna kärlet ska du lägga svart påse med matavfall, dvs bara 
matavfall, frukt och grönsaksrester. Svarta påsar kommer även fortsättningsvis att 
delas ut av Kommunen. För kompl. information hänvisas till Bollebygds Kommun 

 
Upprustning av våra lekplatser 
Styrelsen har inhämtat 3 olika anbud gällande byte och renovering av 
lekplatsutrustning enligt det beslut som togs på årsmötet. Efter granskning av inkomna 
anbud har vi beslutat att det blir Lekplats.se som får uppdraget. Styrelsen har även 
beslutat att åtgärda samtliga 5 gårdar samtidigt. Det betyder att gungställningar på 
Grupp 1 och grupp 5 utbyts samt att Klätterställning på Grupp 2 byts ut. På samtliga 5 
gårdar kommer det även att uppsättas en vippgunga (4 st) samt 1 vippbräda) Där det 
finns sandlådor kommer det även att uppsättas ett mindre lekbord. På baksidan detta 
nyhetsbrev kan du se bilder på hur utrustningen kommer se ut. Vi kommer att behålla 
befintlig sand på lekplatserna men i samband med renoveringen kommer all sand att 
rengöras och tvättas från smuts och ogräs samt kompletteras där det finns behov. 
Totalkostnaden för vår upprustning av lekplatserna kommer att kosta c:a 230 000 kr. 
Arbetet ska vara klart under augusti månad. 
Utöver ovanstående ska vi själva vid en gemensam aktivitetsdag rusta upp och måla 
befintliga lekhus samt sarger runt lekplatserna. Läs mer om detta på baksidan. 

VIKTIGT 
Gäller från o med 
betalningen i april 



 

 

              

  

Grupp 1 

Grupp 2 

Grupp 5 

Grupp 3 

Gemensam aktivitetsdag 

Det var länge sen vi gjorde något gemensamt 

Därför kommer vi att anordna en gemensam 

aktivitetsdag i september allesammans. 

Eftersom vi i samband med renoveringen av 

våra lekplatser behöver reparera och måla en 

del av den befintliga utrustningen anskaffar 

styrelsen virke och färg och så avslutar vi 

dagen med grillning av korv och hamburgare. 

Eftersom lekplatserna höjer hela 

samfällighetens värde och är betydelsefulla för 

oss alla oavsett om vi har barn eller barnbarn 

så förväntar vi oss att samtliga ställer upp 

denna dag för dessa gemensamma aktiviteter. 

Du kan aldrig vara för ung för att delta och är 

det så att du känner dig för gammal så passa 

på tillfället att för en gångs skull känna dig ung 

på nytt. Vi kommer att behöva din arbetskraft. 

Och orkar du inte jobba så kan du i alla fall 

prata och uppmuntra oss andra som jobbar. 

Vilken dag detta blir återkommer vi med. 


