
Gessie Villastads Infoblad
Hemsida: www.gessievillastad.se e-mail: styrelsen@gessievillastad.se

Välkommen till ett nytt nummer av Gessie Villastads Infoblad!

Styrelsen vill här informera boende om saker och aktiviteter som berör vårt område
på ett eller annat sätt.

Informationsbladet finns också att hämta på vår hemsida.

STYRELSEN INFORMERAR

� Då har vi avverkat midsommar och den fina sommaren. Vill tacka midsommarkommittén för ett 
som vanligt utmärkt arbete att göra vår midsommar så trevlig. 
� Kommunens planer med cykelvägen har grusats lite och den blir antagligen försenad till nästa år, 
mer info på hemsidan.
� Två tjejer från villastaden har startat ett café i det gula huset på onsdagar mellan kl. 13,00-15,00.  
Det är öppet för alla och är ett bra tillfälle att träffa varandra.  För att caféet skall  kunna fortsätta så  
behöver de erat stöd. Läs mer om detta på hemsidan.
� Det har tillkommit att då man hyr Gula huset och kvitterar ut nyckeln skall man skriva under ett  
avtal att man läst och förstår dom regler som gäller då man hyr Gula huset.
� Storgatan kommer att skifta namn till Allégatan, när detta sker är inte bestämt.
� Den vita Volvon i utfarten söderut kommer att hämtas inom kort, en lång process då man som 
förening är privat markägare.

KOMMANDE AKTIVITETER

Höststäddagen sker i år söndagen 12 oktober med start kl. 10.00 vid Gula huset. Välkomna att 
träffa gamla som nya Gessiebor. Mat o fika till alla som hjälper till.

Aktiviteter på städdagen:
Städa bandybana, återvinningsstation, busstationen och Gula huset
Rensa rännor, gula huset o garage
Renovera pumphuset
Ta bort den döda oxeln Storgatan/Ringvägen.
Ta upp bryggan
Sätta upp nya anslagstavlan 
Allmän uppfräschning/städning av området
Ta ner midsommarstång och tältduk
Forsla bort kassaskåp i vassen samt laga grinden ner till bryggan

Fortsättning aktiviteter på städdagen:
Byta vattenkran toaletten gula huset
Montera handtag fönster invändigt gula huset
Laga lampa tennisbanan
Demontera grinden i infarten i allén inför renovering i vinter

 



ALLMÄNT

Parkering
Tänk på att inte parkera så att det ställer till problem för grannen att komma ut och in på sin 
uppfart. Försök att i möjligaste mån parkera inne på egen uppfart. Medlemmar i föreningen har 
påtalat  att  det finns bilar  som ”bara står”. Det  är  24 timmarsregeln som gäller vid eventuell 
parkering på gatan. 

Strängen
Sen förra infobladet har nya Gessiebor flyttat till området, och styrelsen vill därför påminde om 
att strängen inte får asfalteras eller beläggas på något sätt. Vi vill dessutom uppmana till,  att 
strängen hållas fri från ogräs. Strängen fungerar som dränering då regnvattnet inte har någon 
annanstans att ta vägen.

Återvinningsstation
Tidningstunnorna skall bytas ut mot en container och man har även lovat en klädcontainer till 
återvinningsstationen.

Vintern
Vintern lär komma och så gör snön även om man inte vill tänka på det nu.
Gert (vår snöröjare) har påtalat att vissa träd och buskar hänger ut över gatan och dessa slår i  
hans traktor då han plogar. Detta drabbar även andra stora fordon i området. Man bör ha en fri 
höjd om minst 4m så att träd/buskar inte går i fordonen.

Övrigt
Det är bra om alla märker sin brevlåda med namn eller gata/nr. Allt för att underlätta.

Vi skulle behöva en händig ”smed” som kan rikta/laga/måla grinden (i  infarten i  allén) nu i 
vinter. Tänkte plocka ner den på städdagen. Vi fixar material o färg efter behov. Den har sett 
tråkig ut länge. Hör gärna av dig till styrelsen så kan vi förhoppningsvis sätta upp den igen till 
städdagen i vår :-).

Hälsningar Styrelsen

 


