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Tidplan och allmän information för skötseln under 2021 
 

VECKA 16  (19 – 25 april) 

Informationsträff för skötselansvariga söndag den 18/4 kl. 09.30 vid förrådet för planering av veckans 

arbete. 

 

Söndagen 25/4   OBS! ÅRSSTÄMMA kl 10.00 vid lekplatsen. OBS!  

Kom i god tid för närvaroregisterung.  

 

Därefter Gemensam skötseldag. Samling vid respektive skötselområde. 

- Uppluckring av jord i planteringar och allmän uppsnyggning. 

- Lekplatsen ses över vad gäller säkerheten. Eventuella reparationer görs.  

Information ges till områdesansvariga.  

- Sand i sandlådor och under gungorna djupgrävs.  

- Sophus. Storrengöring. Samtliga kärl tas ut och huset grovsopas. Ansvarig är skötsellag 4. 

 

VECKA 23 (7 - 13 juni) 

Gemensam skötselvecka.  

- Ogräsrensning, uppluckring i planteringar, allmän uppsnyggning. 

- Häckar mot Ekholmsvägen ska klippas. 80 cm höga, mätt från asfalten, vid parkeringsplatserna 

och 120 cm höga vid garagegavlarna. 

- Sophus. Storrengöring. Samtliga kärl tas ut och huset grovsopas. Ansvarig är skötsellag 8. 

 

VECKA 33 (16 - 22 augusti) 

Gemensam skötselvecka. 

- Ogräsrensning, luckring i planteringar, allmän uppsnyggning. 

- Sophus. Storrengöring. Samtliga kärl tas ut och huset grovsopas. Ansvarig är skötsellag 4. 

 

VECKA 42 (18 - 24 oktober)    

Informationsträff för skötselansvariga söndagen 17/10 kl. 09:30 vid förrådet för planering av veckans 

arbete. 

 

Söndagen 24/10 Klockan 10:00 Gemensam skötseldag 

Samling vid respektive skötselområde.     

- Höstgrävning med ogräsrensning i planteringar, allmän uppsnyggning. 

- Buskar klipps och gallras. Häcken mot Ekholmsvägen ska klippas i höjd 30 cm och vid 

garagegavlarna 120 cm. 

- Sophus. Storrengöring. Samtliga kärl tas ut och huset grovsopas. Ansvarig är skötsellag 9. 

Inför denna skötseldag kommer vi att meddela om det är ok, utifrån pandemin, att vi 

gemensamt intar korv och dricka vid lekplatsen. 

 

CONTAINER kommer att finnas på plats under skötselveckorna. Meddelas inför varje skötselvecka 

under vilka dagar som en eller två containrar kommer att vara uppställda. 

ÖL + MACKA I samband med någon skötselvecka under året kan respektive skötsellag få ersättning 

för ”öl + macka”. Räkning lämnas till kassören. 

Hälsningar områdesansvariga.               sid 10 


