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Städdagen  

Hålls lördagen den 21 april kl. 10.00. Liksom 
tidigare år svarar varje städområde för sin 
skötsel. Instruktioner skickas med i detta 
utskick. Städområdesansvariga finns på plats 
om något är oklart. 

Dessutom tillkommer några specialuppgifter, 
t.ex.att tömma avloppsbrunnarna, målning av 
betongsuggor som några får tilldelad sig på 
städdagen. 

 Alla samlas vid bollplanen kl. 10.00 för 
information och planering. Självklart kommer 
någon från ditt hushåll om det inte finns 
giltigt förfall. Det är vi alla som är ansvariga 
för skötseln i vårt område. För de som inte 
kan den dagen kan kontakta städansvarig i 
sitt område och fråga om något kan utföras 
innan städdagen. 

 Vi avslutar som vanligt med korvgrillning och 
lite mingel kl 13. 

 Vi vill understryka att nedsmygande av 
extrasopor (virke, svarta plastpåsar osv. - allt 
annat än trädgårdsavfall) – i våra containrar 

inte är tillåtet.  Det medför extrakostnader 
för vår gemensamma samfällighet. Grovsopor 
får var och en ansvara för. De kan med fördel 
lämnas vid Görvälns återvinningsstation. 

Två container kommer fredag 20 april och 
kommer placeras på vändzonerna. När 
städdagen är klar kan containern användas 
för eget trädgårdsavfall. Sandsopning är 
beställd till veckan efter städdagen, 
måndagen 23 april eller tisdagen 24 april.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen 

 

  

 

 



Körschema för städdag 2018-04-21 

Samling och upprop vid bollplanen kl 10 

Presentation av städområdesanvsvariga och styrelsen 

Presentation av städområdesansvariga för varje städområde, så alla vet vem de ska 
vända sig till under dagen med sina ev. frågor. Samt den nya styrelsen. 

Vad får slängas i containern? 

Endast trädgårdsavfall. I första hand samfällighetens avfall sen när städning är klar 
kan eget avfall slängas. Tänk på att om annat slängs i containern får vi betydligt 
högre kostnad för hanteringen av avfallet. 

Rensning avloppsbrunnarna 

Två personer för att rensa avloppsbrunnarna + eventuell kontroll av rensbrunnar. 

Målning av betongsuggor 

2 personer för målning av betongsuggor. Ta bort lös färg med stålborste. Sen målas det 
med vit linjefärg. Bengt Ehrlin kan kontaktas om det finns frågor. 

Rensning av brandvägar mellan husen. 

För alla städområden gäller att rensa gångvägarna mellan husens baksidor, så att de är 
tillräckligt breda för att kunna passera med en skottkärra eller brandkårens slangar. 

Olja in nya avbärarbalkarna 

De nya balkarna som byttes 2016 skall oljas in 2-4 personer. 

Sopning av garage 

Ta ut bilarna ur garagen och sopa ur garagen och sedan ställa in dem igen. Lämna 
porten öppen under tiden vi städar. 

Rengöring av garageportar 

Uppmana till rengöring av smutsiga garagedörrar och att anmäla ev. problem med 
garagedörrarna till Nils Jaurell eller Kent Schuler. 

Sopa ut sand från gräsytor och kanter 

Sopa också bort sand från grändernas kanter och gräsytor, men lämna inga högar. 



sandsoparen har problem att ta högar. Sopning sker måndag 23 alt. tisdag 24 

Garageportar Smörjning justering 

Garagedörrarna  smörjs med teflonspray. Tillhandahålls av repgruppen. 

Häckar gamla lekplatsen 

Städa häckarna och områdena runt omkring lekparken från skräp och torra grenar.  

(Båda häckarna tillhör Kommunen men vi servar den utan deras kännedom! Bäst så 
annars så förfaller den helt!!) 

Korvgrillning 13:00 

Inbjuda till korvgrillningen efter avslutat arbete. 

Stängning av containers 

Se till att containern stängs och ev. låses efter avslutad städdag. Kent S ansvarar för det. 

Tack för att ni deltar. 
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Ordförande Kent Schuler 101 

Kassör Britt von Scheéle 197 

Sekreterare Caroline Lenke 161 

Suppleant  

● Gunvor Franzén 91 

● Carin Hwass 93 

● Michael Fellinger 203 

 

Reparationsgruppen 

● Nils Jaurell 199 

● Bengt Ehrlin 205 



Att göra på städdagen 2018-04-21 
 
Jord, gödsel mm som behövs i städområdena kommer att finnas att hämta i 
området 
 
Städområde 1: 
Klipp häcken mot Såningsvägen så inga grenar hänger ut över trottoaren. Gäller särskilt 
husen 107-113. Räfsa därefter bort allt skräp. 
Räfsa ut- och insidan av tujahäcken och ta bort allt skräp. Räfsa utsidan av häck vid hus 
105 mot gångvägen. 
 
 
Städområde 2:  
Klipp vresrosorna och ta bort och ta bort allt skräp. Klipp tjuvskott från linden. Ta bort grus 
ur gräsmattan. Fyll på jord och gödning runt nya syrenerna. Städa diket mot Traktorvägen 
och ta bort allt skräp. 
 
 
 
Städområde 3:  
Klipp bort alla torra delar från de små buxbomsbuskarna och fyll på med ny jord och 
gödning, så de piggnar till efter vinterns strapatser med upplogad snö och grus mot dem. 
Annars måste vi kanske gräva upp och kasta en del av dem nästa år. Räfsa ut löv och 
skräp från mur på gaveln vid hus 95 och 103. 
 
. 
 
Städområde 4:  
Räfsa ut löven från häcken vid gaveln till hus 127. Ta bort träd som ställt sig i buskaget vid 
gräsmattan och rensa detta buskage. Ta bort tjuvskott på träd och plocka bort massor med 
cigarettfilter, som ligger i en stor hög under ett träd! Fyll på jord och gödning. 
 
 
Städområde 5:  
Beskär buskarna mot gångvägen och trimma de andra buskarna. Placera några stenar vid 
gräsmattans kant för att hindra bilar att ta en genväg över gräsmattan, vilket har skett. 
Bengt Ehrlin kollar olika möjligheter. Fyll på jord och gödning. Plocka bort högen med 
nedklippta grenar, som ligger i ett hörn på f.d. lekplatsen och städa upp lite där. 
 
 
 
Städområde 6:  
Kratta längs garagelängan. Sopa ut grus från gräset. Ta bort tjuvskott från träden och 
jämna till busken. Fyll på jord och gödning. 
 
 
 
Städområde 7:  
Fyll på jord och gödning på buskar och de sex rönnarna på P-platsen. Ta bort upplogat 
grus. Detta kan eventuellt läggas på lilla gångvägen genom skogen ner mot centrum för att 
dränera och motverka lera och kladd för dem som vill gå där. 


