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INFORMATIONSBREV september 2019 

 

 

Höstens trädgårdsdag den 21 september 

 

Lördagen den 21 september klockan 10.00 är ni varmt välkomna till  

föreningens trädgårdsdag. Vi samlas vid gäststugan för en  

genomgång av de arbetsuppgifter vi behöver utföra. Vi har planerat att hålla på fram till klockan 12. 

Efteråt bjuder vi på grillad korv med bröd om väder och vind tillåter. Det bjuds också på kaffe och 

något tilltugg. Vi ser fram emot en trevlig arbetsdag i våra grönområden. 

 

OBS! Vi har inga möjligheter att frakta bort trädgårdsavfall från privata trädgårdar.  

 

Styrelsen kommer att göra en rundvandring i området för att se om det är något speciellt vi behöver 

fokusera på under trädgårdsdagen. Om ni har specifika önskemål kan ni skriva ner dessa i ett mail 

och skicka till: ordforande@skanorsgarden.se 

 

Facebook grupp 

En sluten Facebook grupp för boende inom Skanörsgården har startats. Här kan vi förmedla 

iakttagelser, ställa frågor och diskutera ämnen som rör vårt område. Gruppens namn är ”Ek. För. 

Skanörsgården”. 

 

Oktoberfest 

Styrelsen planerar att anordna en oktoberfest vid gäststugan den 19 oktober om intresse finns. Mat 

kommer att serveras till självkostnadspris. För intresseanmälan hör av er till Peter Gustafsson Zaar 

(suppleant@skanorsgarden.se) 

 

Rengöring garagetak 

Styrelsen kommer under hösten att rengöra garagetaken genom att spruta dem med ett medel som 

förhindrar påväxt av alg och lavar. 

 

Gäststugan 

Vi vill påminna alla medlemmar om att det på området finns en gäststuga som kan hyras genom 

föreningens hemsida. Under försommaren fräschades gäststugan upp. Från den 1 januari 2020 är 

priserna justerade enligt beslut på årsmötet och veckouthyrningen under juli sker söndag till söndag. 

Falsterbo Horse Show-veckan 800 kr/natt, juni-augusti 500 kr/natt och övriga året: 250 kr/natt 

 

Trafiken inom området 

Efter återkoppling från kommunen och inkomna klagomål från boende får vi återigen lov att ta upp 

trafiksituationen inom föreningens område. 

Inom Skanörsgården är det skyltat som ett gångfartsområde. Inom ett 

gångfartsområde får fordon framföras men på de gåendes villkor. 

Gående skall lämnas företräde. Högsta tillåtna hastighet är gångfart 

vilket motsvarar ungefär 7 km/h. Grindarna ska stängas efter passering. 

Parkeringsförbud råder inom området och parkering får endast ske på 

markerade platser eller framför eget garage.  

Vi ber alla respektera detta! 

 

Med vänliga hälsningar / Styrelsen 
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