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Information från styrelsen
Höststädning
7 november är det dags för vår gemensamma höststädning. Utöver den egna
fastigheten så hjälps vi som vanligt åt att städa våra gemensamma och närliggande
ytor. På så sätt håller vi nere kostnaden för skötseln av dessa ytor. Läs gärna genom
”städrutiner för vår- och höststädning” under allmän information på vår hemsida
www.robertshojd.se
Fredag 6/11 – måndag fm 9/11 container
Containers för trädgårdsavfall sätts ut på fredag morgon på de vanliga platserna:
•
Blacktjärnsgatan (besöksparkeringen vid gången till nr 5-7)
•
Ormebäcksgatan (besöksparkeringen vid Ormebäck 5-7)
•
Råbäcksgatan (längst in på parkeringen)
Vi ber dig om hjälp att hålla avsedda platser fria från bilar när containrarna
kommer. De hämtas under måndagen efter städdagen.
Behållarna är endast avsedda för trädgårdsavfall. Inga papperssäckar eller plastsäckar får användas och större grenar sågas ner så får vi plats med mer. Om det
hittas papperssäckar eller plastsäckar i avfallet får vi en straffavgift som gör
städningen betydligt dyrare.
Lördag 7/11 Gemensam städning, korvgrillning och loppis
Under förmiddagen ber vi alla att hjälpas åt med att städa våra gemensamma ytor.
Klockan 12:00 och framåt (så länge korven räcker…) är alla medlemmar inbjudna
till vår traditionsenliga korvgrillning på grusplanen. Till barnen vankas det efterrätt i
form av godispåsar.
För den som är intresserad är det möjligt att ställa upp ett bord och sälja/byta/köpa
det som rensats ut från vind och förråd. Loppisen öppnar samtidigt som grillningen
klockan 12 – passa på!
Rensning av hängrännor – eget ansvar
En liten påminnelse om att föreningen inte längre kan erbjuda rensning av
hängrännor eftersom det krävs säkerhetsanordningar på alla taken. Därför ligger det
nu på respektive fastighetsägare att själva rensa sina hängrännor vid behov.
Blomlådor som farthinder
Tänk på att det rör sig många barn i vårt område och att farthindren i form av
blomlådor ställts ut av en viktig anledning - att samtliga ska sänka farten för att
gatorna ska bli säkrare för alla.

Trafikkontoret och gränderna
Ett möte med trafikkontoret, Göteborgs stad, har genomförts på plats i området.
Mötet behandlade ansvarsfrågor och underhållsfrågor inom samfälligheten. Ett flertal
brunnar i gränderna har brister och behöver åtgärdas och dessa kommer därför att
bytas ut av trafikkontoret. Trafikkontoret kommer dessutom att förbättra asfalten i
vissa gränder.
En del medlemmar har tidigare informerat styrelsen om att dagvatten rinner in på
deras tomter från gränderna. Därför uppmanar vi samtliga medlemmar som har
problem med att vatten rinner in från gränderna till deras tomter – att ni skickar ett
mail till styrelsen genom adressen styrelsen@robertshojd.se Vi kommer att
sammanställa och skicka in detta till trafikkontoret för att de skall kunna vidta
åtgärder så att detta förhindras.
Information till alla som har häckar vid gångvägar
Trafikkontoret påtalade under inspektionen av området att häckarna måste skötas,
d.v.s. klippas, så inga farliga taggbuskar hänger ut i ögonhöjd eller hindrar passage.
De ser väldigt allvarligt på detta och noterade att häckarna, på flera ställen i området,
behöver åtgärdas.
Säkra framkomligheten för vinterväghållningen i våra gränder
Vintern närmar sig och det är dags att se över gränderna så att vår entreprenör kan
säkerställa vinterns flisning och snöröjning. Det är viktigt att ni som har utstickande
grenar från häckar och nedhängande grenar från träd, längs gränder, beskär dessa så
att maskinerna kan komma fram.
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