
 

 

Breviks samfällighetsförening bjuder in till 

Gemensam trädgårdsdag hösten 2022 
Vi träffas för att tillsammans göra fint i våra gemensamma park- och grönområden. För att 
skapa och upprätthålla en trevlig gemenskap mellan oss grannar bjuds alla in till traditionell 
korvgrillning. Specialkost medtages själv. 

När:  Lördagen den 8 oktober, start kl. 10.00 
 Korvgrillning kl. 13.00 
Var:  Vi ses vid paviljongen och i området 

Kan du hjälpa till? Se nästa sida för övrig information och uppgifter och som styrelsen 
önskar hjälp med för att hålla trädgårdskostnaderna nere.   

Skräp-plockarjakt för områdets barn har nu blivit en stående tradition. Anmälan sker vid 
paviljongen före kl. 12.00. Där hittas också griptänger för utlåning. Anmälda barn tackas med 
godispåse kl. 14.00 vid paviljongen. 

Container kommer att finnas uppställd vid Äppelstigens vändzon där ni kan slänga 
trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet ska tömmas direkt i containern då Södergarn inte tar emot 
trädgårdsavfall i påsar. Containern kommer att finnas tillgänglig under perioden fredag den 
7 oktober till och med måndag den 10 oktober, för den som önskar hjälpa till och slänga 
trädgårdsavfall utan risk för trängsel.  

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar från Styrelsen i Breviks samfällighet 



 

 

Trädgårdsuppgifter 

Av de som kan och vill hjälpa till önskar styrelsen hjälp med följande uppgifter: 

 Ogräs och oönskad växtlighet i häckar och runt carportar i området behöver rensas 
och grävas upp  

 Rensa ogräs i och kring samfällighetens två lekparker 

 Hjälpa till att bära nedsågade grenar och ris till containern 

 Plocka skräp i hela området 

 Plocka bort fallfrukt med tanke på råttbekämpning 

En vänlig uppmaning till områdets parhus: Under de senaste åren har många häckar växt sig 
både höga och breda. Höga häckar försämrar belysningen, vilket skapar otrygghet för de 
som passerar. Bredden försvårar framkomlighet för viktiga fordon, exempelvis 
utryckningsfordon och snöröjning. Samfällighetens styrelse har också mottagit flertalet 
synpunkter gällande ökad otrygghet och försämrad framkomlighet till följd av häckarna i 
området. Vi vill därför, för allas trevnad, säkerhet och trygghet, uppmana er som har häckar 
runt er fastighet att se över dessa lite extra under höstens trädgårdsdag. 

Övrig information 

Samfällighetens hemsida 

Har du missat att samfälligheten har en hemsida? Gå in på www.brevikssamfallighet.com 
och ta del av den senaste informationen, stadgar, regelverk, områdeskartor mm. 
Informationen uppdateras kontinuerligt så ta gärna för vana att ta en titt då och då. 

Grannsamverkan - en effektiv brottsförebyggande metod 

Nu finns en app för grannsamverkan! Ladda ner appen ”SFF Grannsamverkan”, starta ett 
gratis konto och sök upp gruppen ”Brevik samfällighetsförening” så kan du som medlem 
både se och ge information. Mer information om grannsamverkan finns såklart på hemsidan.  

Skadedjur 

Styrelsen vill åter informera om att råttor skådas i området och att ansvar för skadedjur 
ligger hos respektive fastighetsägare. Hör med ert försäkringsbolag om vad som gäller för er.  

Enligt Anticimex fungerar fågelfrön som motgift till det medel som sätts ut för att bli av med 
råttorna. Därför ber styrelsen alla att undvika att mata fåglarna med fågelfrö. 


