Timotejbladet december 2019
Rinken

Sopsortering

När kylan så småningom kommer hoppas vi
kunna spola is på rinken som tidigare år.
Till det behövs det flera frivilliga.
Det är mycket arbete att spola, ploga och
underhålla isen. Ju fler som hjälper till desto
lättare blir det.
Anmäl dig till styrelsen om du kan hjälpa till.

Det slarvas med sopsorteringen.
Föreningen får betala extra avgifter när avfall
sorterats fel.
Kompostpåsar finns att hämta i soprummet
och skall användas!

Julcontainer

Biltrafik inne på området ska bara ske om det
är absolut nödvändigt och då är det gångfart
som gäller.
Vi har många små och snabba barn som kan
dyka upp när och var som helst.
Parkering är inte tillåtet annat än för i och
urlastning. Ställ inte ditt fordon längre än
nödvändigt då det kan hindra
utryckningsfordon.

Som vanligt ställer vi upp en container för
brännbart bredvid sophuset under julhelgen.
Containern som kommer den 23/12 och tas
bort den 27/12 öppnas med soprumsnyckeln.
Presentpapper sorteras som brännbart.

Lediga parkeringsplatser
För tillfället finns det flera lediga
parkeringsplatser, både med och utan
motorvärmarplint.
Kontakta vicevärden om du är intresserad.

Fyrverkerier
Lokala föreskrifter inom Knivsta kommun
tillåter fyrverkerier mellan 20:00 och 01:00 på
nyårs-, påsk-, valborgsmässoafton samt
skärtorsdagen.
Fyrverkeri med styrpinne, även kallat raket, är
förbjudet sedan 1 juni 2019.
För mer information se kommunens och
polisens hemsidor.
Visa hänsyn! Tänk på avståndet till hus,
personer och fordon.
Säkerheten kommer först!

Biltrafik inne på området

Fågelmat
När kylan och snön kommer är det många som
tycker det är trevligt att mata fåglar. Tänk då
på att undvika att mata fåglarna intill husen.
Fågelmaten drar till sig andra skadedjur som
t.ex. möss som sedan letar sig vidare in i
husen. Häng hellre ut lite godsaker i skogen.

Föreningens hemsida
Då det finns flera nyinflyttade i föreningen vill
vi påminna om föreningens hemsida.
På www.timotejen.se finns mycket nyttig
information för såväl nyinflyttade som de som
bott här länge.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

