
Alla skötselområden 

Ni gjorde ett bra arbete vid höststädningen. Det finns därför inte lika mycket 

som vanligt att göra i området. Det ger oss möjlighet att jobba med detaljer för 

att göra området fint. 

Vissa skötselområden har fler uppgifter nedan än andra. Självklart hjälps vi åt 

med uppgifterna. 

Prioriterat för alla områden är att sopa bort grus från gångbanor och gräsytor 

(läggs på fotbollsplanen eller i sandlådor) och att plocka bort alla pinnar som 

blåst runt i området. 

Ett gemensamt projekt är att byta ut sandlådan som står vid länga 10. 

Föreningen har köpt en ny sandlåda. Sanden ska flyttas över till den. Fundera 

på om det finns en bättre placering än i dag. 

 

Skötselområdet för länga 8–10–12 

Måla över klotter på planket mot Margaretavägen. Föreningen har köpt färg 

och penslar. 

 

  



Ta bort ogräs vid gaveln på garaget. Sätt upp ny skylt i stället för den som 

ramlat ned. En ny finns i boden. 

    

 

Fundera över vad som skulle kunna planteras istället för de lönnar och andra 

växter som växer längs garaget i dag. Sliprarna håller på att rasa. Hur skulle ni 

vilja att det såg ut när det åtgärdats? 

Bild från i höstas:  Bild nu: 

 

 

  



Rensa ogräs i häcken mot Icas parkering. 

 

 

 

 

  



Skötselområdet för länga 14–16 

Rensa ogräs i buskarna och rensa bort ogräs och gräs från grusgången. 

 

 

  

  



Skötselområdet för länga 18 

Inga särskilda uppgifter. Hjälp andra områden. 

 

Skötselområdet för länga 20–22   

Misplarna längs gångvägen har föryngringsbeskurits eftersom de var vildvuxna. 

Snygga till området och se till att misplarna får goda förutsättningar att växa 

upp fint och kontrollerat. Se över buskarna mot planken och avgör om det som 

växer där verkligen ska växa där. 

 

 

Rensa ogräs runt lekparken i fyrkanten och i sanden där. Jämna ut sanden. 

Måla balansgången blå. 

 



 

  

 

 

Skötselområdet för länga 24 

Inga särskilda uppgifter. Hjälp andra områden. 

  



Sköteselområdet för länga 26–28  

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

grusplanen. 

  

 

Ta bort stam som växer i buske vid länga 28 mot lekparken. 

 

  



Skötselområdet för länga 30–32 

Rensa ogräs och snygga till i ytan vid parkeringen och vid sandlådan. 

 

 
 

  



Ska stolpen slängas? Ta bort klistermärket på garaget. 

 

Se till så att skotten i nederdelen av stammen inte tar sig. 

 

 



 

 

Skötselområdet för länga 34  

Ta bort det som växer nere i hörnet av garaget. 

 

 

 

Kratta ur häcken. 

 



Ta bort mossan så att stenbädden friläggs så att det ser ur som vid det andra 

garaget längs Margaretavägen. 

 


