
Gårdsstädning lördagen 24 april 2021
Vi träffas på gården för underhåll av vår gemensamma
egendom.

Om du inte kan vara med på städdagen kan
du boka dig för någon uppgift som du kan göra
några dagar före eller efter städdagen.
Kontakta då den som är gårdsansvarig på din
gård. Vem som är gårdsansvarig kan du se på
hemsidan. Har du några andra förslag eller
önskemål om vad som bör göras eller köpas är
det bäst att ta upp det med någon
gårdsansvarig i förväg.

Sophus, samlingslokal, värmecentral och garage

Hängrännor, tak och liknande kontrolleras och åtgärdas på samtliga gemensamma
lokaler. Garagen är medlemmarnas egna men på samfällighetens mark och därför
underhålls dessa också av oss själva. Var och en ansvarar för underhåll av sin garageport
och garageplats men målning av ytterväggar beslutar och gör vi gemensamt vid behov.

Lekplatser och lekredskap

Kontrollera de nya lekplatserna och städa efter behov. Vi räknar med att kunna avsluta
installationen senare i vår när vi får allting godkänt.

Gemensamma ytor

Vår snöröjare har redan sopat bort det mesta av resterna av vintern, men det finns ändå
en del grus, löv och buskar som behöver beskäras, bytas och åtgärdas. På nästa sida
finns några av de saker alla gårdar måste åtgärda och kontrollera.

… och det här med fikat ...

I år rekommenderar vi alla att ordna med eget fika istället för att vi ordnar gemensamt.
Vi får umgås under ansvar.
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Vad? Hur? Vem (husnr)?

Planteringar
med buskar/
häckar/träd

Städa/kratta. Behöver inte bli lövfritt. Ta bort självsådda främmande
buskar/träd. Ev kantsten justeras. Buskar formklipps. Jord som flutit ut
på asfalten tas bort och helst grävs en liten ränna vid asfaltkanten för
att hindra jord rinna ut. Se till att det blir fritt från växter närmast
väggar (till exempel vid garaget).
Vid behov: Föryngringsbeskära buskar ca 15-20 cm från marken.
Vid behov: Beskär eller såga ned träd.

Gångvägar
och trappor

Städa och kratta. Eventuella handledare klipps fram. Trappsteg och
gångvägar rensas från jord och växtlighet och sopas rena.

Trädgårds–
möbler

Vid behov: Oljas.

Gräsmatta Städa och kratta. Klipp och gödsla vid behov.

Asfalt Sopas ren på gården och vid garagen

Sandlåda Rensa ur växtlighet och vänd gärna runt sanden i sandlådorna vi har
kvar på gård 1 (bakom garagen) och gård 4 (vid samlingslokalen).

Vid garagen Klipp buskar och grenar som sträcker sig ut över parkering eller
skymmer sikt. Trädgrenar som sticker ut över garagetaket sågas av.
Sopa bort eventuell mossa på tak.

Vatten–
avledning

Stuprör och hängrännor på sophus, garage, värmecentral (gård 1) och
samlingslokal (gård 4) rensas och justeras vid behov. Markbrunnar
kollas och rensas.

Soprum Städas och sopas rent.

Sopkärl Spolas rena (helst högtryckstvätt). Görs med fördel inte på lördagen
utan efter soporna hämtas (tisdagar).

Krypgrund Alla måste inspektera sin krypgrund. Markplast som inte ligger bra
rättas till. Eventuella skador på vatten- och avloppsledningar
dokumenteras. Resultat av inspektionen rapporteras till gårdens
styrelsemedlem.

Ny jord Ny jord ska fyllas på 2023, så samfälligheten beställer inget i år.


