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Städdagen 

Lördag 6 april kl. 10 samlas vi som vanligt på          
vändzonen för upprop och information om      
vad som behöver utföras. Liksom tidigare år       
svarar varje städområde för sin skötsel.      
Städområdesansvariga finns på plats om     
något är oklart. Se bilaga för de olika        
områden vad som är planerat att göra. Vi        
avslutar som vanligt med korvgrillning och      
lite mingel kl 13. 

 

Laddningsbara fordon 

Slutförhandling är nu slutförd. De som önskat       
installera laddstation fick information 3 april.      
Styrelsen önskar få kontakt med dem som       
inom 3-12 månader ser ett behov av       
laddstation. Finns det intresse kommer vi      
boka in ett nytt informationsmöte. 

 

 

 

 

 

Kriminell aktivitet 

Som vi tidigare har informerat om      
förekommer det handel med narkotika i vårt       
område. Ni som har husvagnar och släpkärror       
parkerade bör kontrollera dem varje vecka.      
Man gömmer sina varor där. I förra veckan        
hittades cannabis och en våg i en släpkärra. 

 

Stadnätsbolaget 

Det är ett företag som kan komma att        
erbjuda fiber indraget i samfälligheter runt      
Viksjö. Finansiering av fiberdragningen som     
kommer att erbjudas betalas av varje hushåll       
. Skriv inte på något eller lova dem inget. Läs          
igenom deras erbjudande och om ni är       
intresserade kontakta styrelsen. Vi har     
erfarenhet vad man skall tänka på och det är         
lätt att man missar viktiga saker. Sen måste        
de ha ett beslut från oss i samfälligheten för         
att utföra markarbeten. Det beslutet måste      
tas på ett årsmöte.  

Väl mött på städdagen 

Styrelsen   
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Att göra på städdagen 2019-04-06 
Jord, gödsel mm som behövs i städområdena kommer att finnas att hämta i 
området 
 
Städområde 1: 
Klipp häckarna mot Såningsvägen så att inga grenar hänger ut över trottoaren. Gäller särskilt 
husen 109,111 och 115. 
Räfsa därefter bort allt skräp. Räfsa utsidan av häck vid hus 105 mot gångvägen. Räfsa ut- och 
insidan av tujahäcken mot Såningsvägen och ta bort allt skräp där också. 
Betongsuggor stålborstas och målas med vit linjefärg. Räfsa ut grus från gräsmattan och alla 
kanter. Städa diket mot Såningsvägen. 
 
Städområde 2: 
Klipp vresrosorna och ta bort allt skräp och eventuella tjuvskott från linden. Ta bort grus från 
gräsmattan och ta bort ogräs från gruset runt transformatorn. Fyll på jord och gödning runt nya 
syrenerna och övrigt. Städa diket mot Traktorvägen. 
 
Städområde 3: 
Gräv upp och kasta 8 buxbomsbuskar på väg mot garagen och gräv upp och kör all gammal jord 
till containern. Gräv till ett djup av minst 40 cm gärna längre om det går. Fyll på med 
rododendronjord och barkmull. Plantera de nya buskarna i rabatterna. Gräv så djupt som krukan är 
hög, alltså ca 20 cm. 
Sopa upp grus från gångvägar och kör till gången vid baksidan av huslängan nr 83-93 . Det 
behöver dräneras där, eftersom det lätt blir så sankt och fuktigt. Inte bra för husgrunderna. Klipp 
tujahäcken så den inte hänger ut över gången!  Håll hela gången fri från växtlighet under 
sommaren, så den inte är helt igenvuxen i augusti. 
 
Städområde 4: 
Räfsa ut löven från häcken vid gavelhuset nr 127. Räfsa ut grus från gräsmattan vid 
samfällighetens förråd och längs garagelängan- och gaveln. Putsa buskage, plocka skräp och ta 
bort tjuvskott på träd. Fyll på jord och gödning. 
 
Städområde 5: 
Beskär buskarna mot gångvägen och trimma de andra buskarna. Placera stenar vid gräsmattans 
kanter för att hindra bilar att ta en genväg över gräsmattan. Fyll på jord och gödning. 
Sopa upp grus från gångvägar och kör till gången vid huslängans baksida nr 155-147 Det behöver 
dräneras där, eftersom det så lätt blir sankt och fuktigt. 
Håll hela gången fri från växtlighet under sommaren, så den inte är helt igenvuxen i augusti. 
 
Städområde 6: 
Räfsa längs garagelängan. Sopa ut grus från gräset. Ta bort tjuvskott från träden. Beskär buskarna 
längs garageväggens baksida och föryngra dem enligt Nisse Jaurells anvisningar på städdagen. 
Någon har hällt olja eller liknande i rabatten utanför förrådet vid hus nr 171. Behöver saneras på 
lämpligt sätt. Gången på baksidan av huslängan 165-171 måste åtgärdas, så att det blir fri 
passage för skottkärror, gräsklippare, bårar och brandslangar. 
 
Städområde 7: 
Fyll på jord och gödning på buskar och de sex rönnarna på P-platsen. Ta bort upplogat grus. Detta 
kan läggas på den lilla gångvägen genom skogen ner mot centrum för att dränera denna. En 
buske häckoxbär flyttas från hus nr 201 och placeras där det fattas en buske i häcken mot 
garagen. Önskas info till snöplogaren att inte trycka upp snön mot buskarna, som just försöker resa 
sig efter vinterns strapatser. 
 


