
Prioriterade åtgärder vid städdagen den 12 maj 2019 

Som vanligt vid vårstädningen är det prioriterat att kratta undan grus från 

gräsytorna. Gruset från gräsytorna och gångvägarna ska läggas i våra 

vintersandådor eller på parkeringsplatserna. 

Utöver gruset har styrelsen inte identifierat några större prioriterade åtgärder i 

skötselområdena. Det som är prioriterat är därför att hålla efter gräs, sly och 

ogräs. Nedan finns exempel på sådana åtgärder. 

Det finns också gott om utrymme för egna initiativ för att t.ex. gallra eller röja i 

buskage. 

De som inte har så många åtgärder i sitt område bör hjälpa till i något annat 

område. 

Sköteslområdet för länga 8–10–12 

Utanför planket vid järnvägsövergången finns en massa grus. Det bör vi hjälpa 

till att få bort för att det ska bli snyggt när man kommer till området.  

 

  



Samma sak vid allfarvägen. 

 

 

Rensa ogräs i planteringen bakom garaget. 

 



Längs med buskaget vid ICA-parkeringen växer gräs och ogräs som bör röjas 

bort eller snyggas till. 

 

 



Sköteslområdet för länga 14–16. 

Kratta bort allt grus i gräsytorna vid parkeringen. 

 

 

  



Rensa ogräs i buskaget. 

 

 

Sköteslområdet för länga 18 

Rensa gräs/ogräs under växten vid garaget. Kratta nedfallna grenar. Hjälp länga 

20–22 med deras åtgärder. 

 



Skötselområdet för länga 20–22   

Kratta nedfallna grenar. 

 

 

Rensa ogräs på lekplatsen och gångvägarna upp mot lekplatsen. 

 



 

Ta bort det som växer över taket på garaget. 

 



Kratta bort grus i gräsytorna runt fyrkanten.

 

 

  



Skötselområdet för länga 24 

Sopa på parkeringen. 

Hjälp 20–22 med att ta bort sly på stubben vid fotbollsplanen. Och hjälp 26–28 

att rensa ogräs på fotbollsplanen. 

 

 

  



Rensa ogräs bakom boden. Om någon slängt trädgårdsavfall där ska det slängas 

i containern. 

 

 

  



Sköteselområdet för länga 26–28  

Rensa och snygga upp i buskaget. 

 

 

Ta bort döda delar av busken. 

 



Rensa ogräs på fotbollsplanen. 

 

  



Skötselområdet för länga 30–32 

Mycket grus som behöver krattas bort. 

 

Kan man få bort röret så att det inte skadar gräsklipparen?

 



Rensa gräs/ogräs runt stenen och under trädet vid gaveln på 32 A. 

 

 



Rensa ogräs i sandlådan och runt lekplatsen. 

 

 



Snygga till planteringen ned mot järnvägen genom att bl.a. ta bort ogräs. 

 

 

Skötselområdet för länga 34  

Måla över klotter på sidan av garaget. Handyman fixar färg. 

Hjälp 30–32 med deras åtgärder. 

 


