
 

Arbetsdagen den 25/4 kl 9.00      
Vi träffas alla på morgonen kl 9.00 vid mittenparkeringens sophus. 

Gemensam fika vid 12.00 tiden. 

Styrelsen har beslutat att endast ställa upp en container vid mittenparkeringen 
i år för att spara lite på föreningens medel. Det gör att vi kan satsa lite extra på 
förbättringsåtgärder på arbetsdagen. Det betyder också att vi endast kan 
slänga små mängder grönavfall i containern. Grönavfall från arbetsdagen samt 
skrymmande buskar och träd från egna tomter skall slängas på ”kasen” i 
Årstaparken. Vi har fått lov att göra detta efter den 20/4. På arbetsdagen 
kommer vi att köra ut dit med bilsläpkärror. 

Containern kommer på fredagen och står kvar till fredagen efter. 

I år har vi beställt sopning av parkeringarna och bilvägar in i området samt vid behov 
säckgatorna. Sopning av gångvägar görs av respektive fastighetsägare som gränsar 
mot dessa. Trottoarerna mot Timjansgatan av de grupper som området tillhör. På 
trottoarerna, om vi är snabba så kan vi sopa ner det på gatan innan kommunen 
sopar .  

All annan sand läggs i högar vid  parkeringsfickorna så att sanden är lätt att ta bort 
för entreprenören. Inte mot någon garagevägg eller liknande. Om någon är 
intresserad av att tillvarata sanden så gäller först till kvarn. 

Under dagen skall vi måla södra garagen samt lekstugorna vid södra lekplatsen som 
utsatts för vandalism. Ställningar på norra lekplatsen skall också målas. Salixen på 
södra lekplatsen ska klippas ner och köras ut på kasen. Förbättring av lite brädor på 
sophusen kommer att göras samt eventuell målning av sophusen om tid finnes , 
Annars är det arbeten som kan utföras av dem som inte har möjlighet att vara med 
på arbetsdagen. Kontakta isåfall styrelsen om detta. 

Rengöringsmedel och slang för vatten kommer att finnas för att tvätta ur soprummen 
och de kärl som går. .  

Om man känner att man är färdigt med det som ingår i ens egna område så är det 
trevligt om ni hoppar in o hjälper till i de andra grupperna det är ju ändå våra 
gemensamma ytor. Och vi behöver hjälpas åt för att hinna med allt under dagen. 

Förutom det som står för de olika städgruppernas arbete så bör detta också ses över. 
(Alla grupper tar det som är i dess närhet.) 

 
• Runt garage, förråd och miljöstugor så växer det ogräs i plattor och mot fasad 

som bör tas bort. 



• Alla ytor som skall klippas med gräsklippare måste hållas tillgängliga så att 
Sigge och Thord kommer förbi utstickande grenar och annat utan att fastna 
och slå sig. 

• Trottoarerna måste hållas fria från hängande och utskjutande grenar så folk 
kan gå där obehindrat. 

• Skyltar måste hållas synliga och rena från klotter. Ta bort grenar och annat 
som är ivägen. 

• Skott nedtill runt träd tas bort. 
• Ev klipps grenar bort nedtill på träd och större buskage så att det blir luftigare 

och finare. Se på den norra delen där är det fint skött. 
• Lekplatserna ska spadvändas, luckras och rensas från allt ogräs.  
• För övrigt så gäller i allmänhet att se över det område man tillhör. Kratta, 

klippa, sopa och allmän skötsel enl det program som vi har sen tidigare. 
• Alla ser till att hålla undan buskar och grenar vid innervägarna så bilar inte 

repas. 

Gå ut i tid, samlas och prata igenom vad ni skall göra i er grupp, alla har ett 
gemensamt ansvar. Har ni funderingar så fråga varandra och diskutera hur och vad 
som skall göras. 

Om ni ser att något behöver oljas, målas eller kräver underhåll av något slag där det 
behöver göras inköp så ta det med er gruppledare som för frågan vidare till styrelsen. 

 

Hoppas på en skön och trivsam dag nu när vi tar tag och rustar upp vårt fina område.   

/Styrelsen 

 

 

 


