Halmstad den 15 mars 2020

Meddelande från Funktionsansvarige Rune Petersson
”Stormens” verkningar
Återigen har vi förskonats från stormen. Om man nu kan kalla det storm.
Jag tycker SMHI haussar upp sin varning, då det enligt min uppfattning,
möjligtvis var styv kuling. I vilket fall som helst så har inget fördärvats
eller blivit skadat inom vårt område. Några omkullvälta trädgårdsmöbler,
men det har jag sett även efter en vanlig lördagskväll på sommaren.
Sopor på rätt plats
Däremot är vi inte förskonade mot folk som inte vet hur man hanterar
sopor. Jag har skrivit anslag och satt på våra papperskorgar: Släng inte
bajsblöjor, matrester eller hundbajspåsar i våra papperskorgar, utan
använda de blå containrarna till just detta. Vad händer? Jo, bajsblöjor
läggs då istället strax under papperskorgen på gräsmattan istället.
Bedrövligt att inte kunna gå de 25 meterna, som det handlar om, för att
slänga skräpet. Detta så att inte måsar och trutar kommer åt det.
Jobbigt att kanske tvingas bli ”papperslös”
En annan sak som också är bedrövlig är att det försvinner toapapper från
RWC-toaletterna. Jag drar den slutsatsen eftersom det inte finns några
tomma papprullar kvar i pappershållaren, utan hela rullen är borta. Snälla
ni som tar toarullarna. Tänk om du själv kom till toan och att du försent
upptäcker att papperet är slut. Blir det inget slut på stölderna, så får vi
helt enkelt slopa servicen med att det finns papper på RWC-toaletterna.
Sommarvattnet är på gång
För övrigt är det positivt i vårt område och inom kort får vi vatten. Då är
det lite lättare att vistas där ute och vi kan använda allmänna duschar och
toaletter igen. Solen kommer att skina på oss alla. Vi ser fram emot en
lyckad vattenöppning lördagen den 28 mars kl. 10.00. Mer info om detta
kommer senare.
Ha det så gott tills dess
önskar

Rune Petersson
Funktionsansvarig

