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Höstens trädgårdsdag den 12 september 

 

Lördagen den 12 september klockan 9 är ni varmt välkomna till  

föreningens trädgårdsdag. Vi samlas vid gäststugan för en  

genomgång av de arbetsuppgifter vi behöver utföra. Vi avslutar med en trivsam 

korvgrillning vid 13-tiden. Vi ser fram emot en trevlig arbetsdag i våra grönområden. 

 

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

 

Trädgårdsgruppen har sett över grönområdena, för att se vad vi behöver fokusera på under 

trädgårdsdagen. Om ni har specifika önskemål kan ni kontakta Cattis Hylén 

cattis800@icloud.com eller via mobil 0738–170919 

 

Bouleturnering 

Välkommen att anmäla er till höstens bouleturnering! Främsta syftet är att vi ska träffas och ha några 

trevliga timmar tillsammans.  Vill du vara med i turneringen? Anmäl dig snarast möjligt till 

ulrika.nordeborg@outlook.com eller via mobil 0705–144944 

 

Gäststugan 

Vi vill påminna er om att det på området finns en gäststuga som kan hyras. Bokning sker genom 

föreningens hemsida, där du också kan läsa om stugan. Josefin Birde har tagit över som 

bokningsansvarig. Du når henne på telefon 0734-002165 och nyckel till gäststugan hämtas och 

återlämnas på Matrosgången 7. Priserna är Falsterbo Horse Show-veckan 800 kr/natt, juni-augusti 

500 kr/natt och övriga året: 250 kr/natt. Under juli månad sker veckouthyrningen från söndag till 

söndag.  

 

Soptunnor 

Den 1 mars 2021 börjar Vellinge kommun gå över till det nya sopsystemet med fyrfackskärl. Enligt 

Vellinge kommun är det inte aktuellt att använda fyrfackskärl i vårt område. Detta på grund av att 

sopkärlen inte får plats framför atriumhusen. Kommunen tittar istället på en lösning med centrala 

sopkärl (liknande det system som finns på Skanörs vångar.) 

 

Parkering framför eget garaget 

Kommunen har av misstag råkat ta ner skyltarna om att parkering är tillåten framför eget garage. 

Dessa skyltar kommer (enligt kommunen) att sättas upp igen och inga parkeringsböter kommer att 

utfärdas (enligt kommunen) när man parkerar framför eget garage. 

 

VI SES DEN 12 SEPTEMBER! 

 

Hälsningar 

från Styrelsen 
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