
Alla garage – uppgift för alla skötselområden som innefattar garage 

Vi har under året haft översvämningar i hängrännor på garagen. Det är viktigt 

att hängrännorna rensas på städdagen och att det röjs nedanför stuprören så 

att vattnet kan rinna bort från garaget. Se också till att gatubrunnar inte är 

igenvuxna.  

 

 

 

 

  



Det är också angeläget att ogräs och annat som växer längs grunden på garagen 

och vid garagedörrarna tas bort. Fukt från växtligheten kan orsaka skada på 

garagen. 

 

           

 



Sköteslområdet för länga 8–10–12 

Snygga till området utanför planket mot Margaretavägen bl.a. genom att klippa 

gräset och ta bort gammalt häckklipp. 

 

 

 

  



Ta bort eller snygga till lönnen ytterst mot gångvägen. Detta har varit en 

återkommande punkt på flera städdagar. Rensa också gatubrunnen så att den 

inte är överväxt. Sliprarna längs garaget är på väg att rasa. Det vore bra om 

skötselområdet funderar över vad som skulle kunna planteras istället för de 

lönnar och andra växter som växer där i dag. 

 

 



Snygga till vid gaveln. 

 

 

Sköteslområdet för länga 14–16 

Snygga till buskarna och ta bort det som växer i buskarna som inte ska växa där. 

Fundera på vilka andra sorters buskar eller träd vi skulle kunna plantera om 

buskarna togs bort. 

 



 

  

Sköteslområdet för länga 18 

Inga särskilda uppgifter. Hjälp andra områden när ni är klara med löven och 

garagen. 

Skötselområdet för länga 20–22   

Snygga till buskarna runt lekplatsen. Träden i fyrkanten kommer att gallras av 

en arborist i höst. De behöver därför inte åtgärdas. Trädet vid parkeringen och 

vid 22A/20D kommer att tas bort. Fundera på vad som kan planeras där istället. 

 

 



Ta bort ogräs i gången upp mot lekparken och i lekparken. 

 

Skötselområdet för länga 24 

Rensa sly bakom boden. Detta är återkommande vid varje städdag. 

 

Ta bort en lönn och ogräs som inte ska växa i buskaget vid parkeringen. 

 



 

Sköteselområdet för länga 26–28  

Rensa ogräs i staketet runt grusplanen och på grusplanen. Jämna ut grusplanen 

så att det kan bli en fin isbana där. 

 

 

 

Rensa också häcken vid lekplatsen vid länga 28. Fundera på vad som skulle 

kunna planteras där om häcken togs bort. 



Skötselområdet för länga 30–32 

Snygga till häcken vid lekplatsen och ta bort sådant som inte ska växa där. 

Ta bort slyn som växer under trädet vid gångvägen. Detta har varit 

återkommande punkter vid flera städdagar. 

 

 
 

  



Rensa häcken vid parkeringen från sådant som inte ska växa där. 

 

 

Skötselområdet för länga 34  

Rensa ut det som inte ska växa i häcken vid parkeringen. 

 

 

  



Ta bort det som inte ska växa på platsen, snygga till och jämna ut. 

 

 

 



Ta bort slyn under träden. 

 

 

Rensa sly och lönn samt snygga till häcken vid parkeringen. Detta har varit en 

återkommande punkt vid flera städdagar. 

 



Beskär busken så att det inte är så hög att den tar i grenen från trädet. Beskär 

eventuellt grenen. 

 

 

Buskarna längs gränsen mot grannarna: Fundera på vad som ska växa där. Ta 

bort det som inte ska växa där. 

 



 

 

Slänga betongklumpen? 

 


