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07 Städgruppernas generella ansvarsområden och div. information

Städgruppernas generella uppgifter är att sköta och underhålla anläggningarna inom respektive område. 

Se bifogad områdeskarta och speciella uppgifter enligt gruppindelningslistor

→ Viktiga arbetsuppgifterna är bl.a.:

− Underhåll, tillsyn städning sop-återvinningshusen

→ De generella arbetsuppgifterna är bl.a.:

− Gräsytor (ogräsrensning, krattning, lagning mm) (löv klipps i första hand ned med gräsklippare)

−
Träd, buskar och häckar (ogräsrensning, borttagning främmande växter, beskärning / klippning, 

krattning och luckring mm)

− Grusgångar och grusplaner (ogräsrensning, kantskärning, påfyllning av grus och sand mm)

− Asfaltytor (sandsopning, borttagning ogräs och skräp, justering av kantsten mm)

− Trafikskyltar, stolpar ( översyn, återställning)

− Klottersanering och skräpplockning

→ Info

−
Det mesta av städgruppernas arbete bör koncentreras kring de sk städdagarna , en på hösten och en på 

våren, samt i anslutning till de sk ogräskvällarna , en i början av sommaren och en i slutet av sommaren.

−
Vissa arbetsuppgifter innebär att städgruppen ska ansvara för en mer kontinuerlig skötsel och kontroll. 

Detta innebär att uppgifterna bör göras kontinuerligt under året

−
Om underhållet kommer att åsamka samfälligheten kostnader måste styrelsen kontaktas innan arbetet 

påbörjas.

− Målsättningen är att vi skall sköta så många arbetsuppgifter som möjligt i egen regi.

−

Det är gruppledarnas ansvar att arbetsuppgifterna fördelas jämnt mellan  medlemmarna och efter 

var och ens förmåga samt att resultaten följes upp Dessutom är det gruppledarnas ansvar att 

samordna aktiviteterna med de andra grupperna och/eller styrelsen när så är lämpligt.

−
Inom området finns ett gemensamt förråd där det bland annat förvaras, skottkärror, avfallssäckar, 

reserv pump med mera.

−
Nyckel är densamma som till Soprummen, förrådet är placerat vid södra delen av mittengaraget. Skall 

alltid vara låst.

−
Förrådet är till för förvaring av Samfällighetens Timjanens ägodelar, och ej som gemensam 

avstjälpningsplats!

−
Containers för enbart grönavfall placeras vid mittgaragets södra gavel vid vår- och höststäddagarna. 

−
Vid övriga tider och för övrigt avfall kan lämpligen lämnas vid kommunens avfallsstationer. 

(Spikgatan, Husbyborg eller onsdagar vid Hovgården.)


