
 

 

                      Vårstädning 2021  
 

Att göra vid vårstädningen. 
 

 Städa norra förrådet. 
 Sopa och kratta löv från gångar och grönytor. 
 Ta bort rotskott från samtliga träd. 
 Renas bort ogräs och trädskott i rabatter 
 Rensa bort ogräs i stenläggning runt föreningslokaler/förråd. 
 Rensa dagvattenbrunnar från löv och skräp.  
 Se till att nät och brunnslock läggs på plats ordentligt, 
 Samla ihop leksaker och ställa ut eventuella möbler i lekparkerna. 
 Sopa och snygga till runt lekplatserna och  
 Kolla att lekutrustningarna är fria från utstående spik, skruv och dylikt. 
 Ansa vegetation som hänger in över gångar eller skymmer gångarmaturer. 
 Farthinder läggs ut på plats i gränderna. Finns att hämta i norra förrådet. 
 Rengöring av trafikskyltar. 
 
För containrar gäller att: 
 Endast växtavfall får läggas i. 
 Det packas väl. De får inte heller bli överfulla. 
 Plastsäckar och blomkrukor töms. 
 I mån av plats får trädgårdsavfall från egna tomten slängas däri. 
 Inget miljöfarligt avfall får slängas här, inte heller trävirke och spånskivor. 
 De inte är överfulla när hämtning sker och att området runt om städas efteråt. 
 Rengöring av trafikskyltar. 
 För skötsel av norra containern ansvarar länga 10. 
 För skötsel av södra containern ansvarar länga 20. 
 
Lokalstädning: 
 Länga 10 har hand om städningen av norra samlingslokalen. 
 Länga 20 har hand om städningen av södra samlingslokalen. 
 
Rensning av hängrännor: 
 Länga 2 rensar hängrännorna på norra soprummet. 
 Länga 22 rensar hängrännorna på södra soprummet. 
 Länga 9 rensar hängrännorna på norra samlingslokalen 
 Länga 16 rensar hängrännorna på södra samlingslokalen 
 
OBS! garagen skalla vara tömda på bilar och takboxar senast 09.00, och inga prylar på 
golvet. 
 
För övrigt är det upp till den egna fantasin så länge man inte ger sig på områdets träd 
med såg eller yxa. Mindre grenar som hänger mot fasader o dyl. är OK att klippa bort 
med sekatör.  Byfogden svarar på eventuella frågor. Mobil:070-534 53 72.  
 

Kl. 10.00 på lördagsmorgonen startar vi med städningen. 
Korvgrillning är inställd av föreningen, men kan ske i egna grupper i 
området om så önskas. 
 
Byfogden.        
Mobil: 070-534 53 72 


