Erikstorps samfällighet
nyhetsbrev 6/2013

6 aug

Gemensam aktivitetsdag
Som ni förhoppningsvis sett är utbytet av lekutrustningar nästan klar. Det återstår endast uppsättning av den stora
gungställningen på grupp 5 samt rengöring av all sand på gårdarna. Detta sker troligtvis under denna och kommande vecka.
Dock finns det lite arbete som vi alla gemensamt måste göra själva. Vi ska byta ut en hel del trä runt sarger och vid lekhus
samt måla lekhusen i glada färger.
Vi utgår därför från att alla ställer upp lördagen den 31 augusti mellan kl 10 – c:a 14. Styrelsen införskaffar allt material som
behövs för att vi med gemensamma krafter ska kunna snygga upp och underhålla det som återstår.
Vi kommer även att se till att det finns dryck och grillning vid lämpligt tillfälle under dagen för alla barn samt övriga familjer.
Vi hoppas och förutsätter att alla som har möjlighet deltager och drar sitt strå till stacken denna dag så vi kan hålla nere våra
kostnader och inte behöva lägga ut detta arbete på någon entreprenör som kostar pengar.
Oavsett du är händig eller inte så samlas vi kl. 10:00 lördagen den 31 augusti vid det gemensamma garaget på Grupp 5
(Bjälkvägen 20-40) där vi fördelar er på våra arbetsinsatser.
Välkomna Styrelsen
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