
                 
                               HÖSTSTÄDNING 

Söndag: 13 oktober
Klockan: 10.00-15.00

I kvarterslokalen serveras: Lättare 
lunch 11-13.30, därefter kaffe och kaka 
fram till 15.00.  
Barnfamiljer är extra välkomna att äta 
klockan 11.00.

Nu är det dags igen för den årliga 
höststädningen i Murklan då vi ska göra fint för 
vintern. Vi hoppas att alla som har möjlighet 
ställer upp och drar sitt strå till stacken och hittills 
kan man konstatera att vi Murklanbor är bra på 
det!
Städdagen brukar vara en enda stor trivseldag
då folk är ute och jobbar och umgås med

                                              varandra.

Huvudförrådet kommer att vara öppet från kl. 10.00. Där kan ni hämta 
genomskinliga påsar (bara till löv och smågrenar) samt låna redskap. Där kan 
du också hämta nya vädringsfilter till fönstren.

Vill man kasta trädgårdsavfall vid andra tillfällen än städdagen gäller endast 
den avsedda platsen vid infarten närmast Sticksjön. 

Passa på att slänga sopor i Grovsoprummet, 
som kommer att vara öppet hela städdagen. 
OBS! Ej färg, bilbatterier eller farligt avfall.

Fråga din områdesansvariga vad som behövs 
göras speciellt i ditt område. Se 
områdesansvariga på baksidan.



      

Områdesansvariga:

 
Emma Granholm, 070-251 25 28, Lv 359
H1 (Lv 345-363) H12 (Lv 365-379) H27 (Lv 391-381) H26 (Lv 403-393)

Sven -Åke Hansson, 070-534 95 72, Lv 277
H2 (Lv 309-327) H 11 (Lv 329-343) H3 (Lv 289-307) H10 (Lv 273-287)

Jeanette Raynaud, 073-443 96 64 Lv 271
H4 (Lv 241-255) H5 (Lv165-179) H6 (Lv 113-127) H7 (Lv 129-147) H8 
(Lv 149-163) H9 

Duminda Manukularatne, 076-135 48 48, Lv 203
H13(LV 223-209) H14 (Lv239-225) H23 (Lv 181-187) H24 (Lv 189-199) 
H25 (Lv 201-207)

Sarah Boëthius, 073-063 84 98,  Lv 75
H21 (Lv 83-75) H22 (Lv 73-63) H16 (Lv 61-43) H15 (Lv 27-41)

Mona Coox, 073-642 31 61 Lv 13
H17 (15-25) H18 (3-13) H19 (Lv 85-97) H20 (Lv99-111)
 

 Missa inga nyheter om Murklan - registrera din mail på:

                                  www.murklan.se

http://www.murklan.se

