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Frivillig vårstädning lördag 23 april 
Precis som förra våren kommer informationen om städdagen som ett separat Senaste nytt.  

Trots borttagna restriktioner fortsätter vi även denna gång att vara lite försiktiga med tanke 
på eventuell smittspridning. Det blir alltså en "frivillig" städdag lördag 23 april. Det går 
också bra att städa fredag 22 eller söndag 24 april istället om det passar dig bättre.  

Under städdagen/dagarna kommer det inte att finnas några funktionärer med reflexvästar 
som leder arbetet. Om du har några frågor inför eller under städdagen får du istället 
kontakta de markansvariga i styrelsen:  

 Norra Läget: Hans Björkman NL 43 0703952440  

 Södra Läget: Ahmed Jusovic NG 253 0769466808  

 Nedergården: Gojko Laic NG 230 0704665858  

 

För alla fastighetsägare  

Städningen blir ”frivillig” för alla husägare även denna gång. Alltså ingen avprickning hos 
områdesombuden. Tanken är att de som kan och vill hjälpa till med att hålla vårt område 
rent och snyggt gör detta under tiden fredag, lördag och söndag – valfri tid under helgen. 
Containrarna kommer att ställas på plats under fredagen och tas bort på måndagen.  

I den mån som man har eget trädgårdsavfall som man vill kasta i containrarna så kan det 
göras efter klockan 16.00 på söndagen förutsatt att det finns plats i containern. Respektera 
detta så att det samfällda avfallet får plats. Containrarnas dörrar måste gå att stänga, 
annars kan inte åkeriet hämta dem och föreningen får onödiga kostnader.  

De flesta känner ju redan till ”sitt ansvarsområde”. Om någon större, tyngre arbetsuppgift 
måste utföras så kommer markansvariga att ta upp det med några frivilliga som kan 
hjälpas åt med dessa, för att sedan återgå till sina gamla vanliga städrutiner.  

Soppåsar och eventuellt annat material finns att hämta hos respektive markansvarig.  

Alla kan bidra under städdagen! Att vara utomhus, om vi undviker att vara för nära 
varandra, är något som rekommenderas. 

 

Lite allmänna förhållningsregler  

 Kontrollera all park- och lekutrustning. Skruva åt lösa skruvar m.m. 

 Klipp häckar och buskar så att de inte växer ut på våra gator och skymmer sikten eller 
gör gatan för smal.  

 Gångvägarna till lekplatserna ska också vara klippta så att de inte är onödigt smala och 
så att öppningen ut mot bilgatan inte är dold. Detta för att öka säkerheten för våra barn!  

 Ogräset i våra sandlådor och runt klätterlekar och gungställningar behöver rensas bort 
mycket noggrant. Detta görs bäst genom att gräva upp ogräset med rötterna.  



 

 Det sly ni tycker är för mycket eller på fel plats ska tas bort. Detta görs bäst genom att 
trampa ner en spade 10-15 cm från roten, bryta till på spaden och sedan rycka upp 
slyn. Klipp inte bort slyn, det leder bara till ökad tillväxt av sly och ett större, framtida 
problem.  

 Finns det sönderkörda gräsytor som behöver repareras? Försök då placera tillbaka 
grästorven, stampa till den ordentligt, jämna av med lös jord och så gärna i lite nya 
gräsfrön.  

 Sopa eller kratta bort grus från gräsytorna ut till vägbanan. Eller återanvänd gruset till 
våra stigar till lekplatserna.  

 Sopa ut gruset från kanterna samt minst 1 meter från farthindren så att sopbilen 
kommer åt gruset. Kratta bort alla löv och pinnar ur gruset och lägg i containern. Då 
underlättas sopningen och vägarna blir renare. En sopning kommer att ske igen efter 
städdagen.  

Viktigt: Hittar ni fel eller skador som inte går att reparera direkt, se till att felanmäla detta! 
Kontakta markansvariga i styrelsen, se namnen på föregående sida, eller skicka mejl till 
föreningens mejladress. Kontaktuppgifter finns alltid på sidan 2 i INSEGLET.  

 

Containrar kommer att finnas uppställda på följande infartsparkeringar och vändzoner:  

 Norra Läget 57  

 Södra Läget 101  

 Nedergården 212  

 Nedergården 264.  

Se till att det finns gott om lediga platser att ställa containrarna på under fredag 22 april.  

Det är förbjudet att slänga annat än trädgårdsavfall i containrarna. Sopsäckar måste 
tömmas! Om annat skräp slängs i containern får föreningen betala en ganska hög 
sorteringsavgift. Inga sopor får läggas utanför containern.  

Återvinningscentralen i Jordbro industriområde har följande öppettider.  

 Måndag ......................... Stängt 

 Tisdag – torsdag ........... 13.00 – 19.00  

 Fredag – söndag .......... 9.00 – 16.00  

 

Korvgrillning  

Den här städdagen kommer vi inte att erbjuda någon korvgrillning.  

 

Trädfällning  

Till sist en påminnelse om de rutiner vi har för trädfällning på den samfällda marken.  

 Nedtagning av träd får endast ske efter godkännande från styrelsen. Ansökan skall vara 
skriftlig och samtliga närmast berörda grannar skall vara tillfrågade.  

 Eventuella kostnader och städning bekostas av den enskilde fastighetsägaren. För 
kompletta rutiner och ansökningsblankett, kontakta markansvariga i styrelsen.  


