
 

 
SÖKES: ELDSJÄLAR FÖR ATT SNYGGA TILL VÅRT OMRÅDE 
 
Styrelsen är tacksam om några eldsjälar kan anmäla sig som ansvariga för respektive område nedan och sedan 
skapa en arbetsgrupp som kan utföra uppgiften när det passar medlemmarna. Det behöver alltså ej vara på 
städdagen utan det kan till och med vara en fördel om arbetet med målning, m.m. görs innan vinterkylan  
sätter in eller alternativt senast till våren. 
 
Rangordna gärna arbetsuppgifter som du kan tänka dig ta ansvar för ifall vi får in fler frivilliga på samma  
uppgift. Prata ihop dig med dina grannar som kan hjälpas åt att gemensamt ta ansvar. 
Inköp av material för arbetet som färg eller annat enligt överenskommelse med styrelsen.  
 
Arbetet syftar till att vi ska lyfta området och göra det attraktivt och trevligt att bo och vara i.  
Hör av er till styrelsen så fort som möjligt om ni delar vår uppfattning att vi måste hjälpas åt! 
 
Lämna ifylld lapp till Tomas Pousette, Kråksätrabacken 85. 
 
Bästa hälsningar, Styrelsen                   
 

Namn: Adress: Mobilnr: 
 
 

  

 
 

Arbetsuppgifter innan, efter eller under städdagen den 13 november 2022        Rangordna 

1 Rensa ogräs runt molokerna och spänna fast träribborna samt träolja in virket. 
REDAN ANMÄLD ANSVARIG: Per Falk, Å202. Markera om du vill gå med i hans arbetsgruppà 

 

2 Rensning av ogräs runt återvinningskärlen, borttagning av glaskross, m.m. samt  
målning/impregnering av träet. 

 

3 Rensa runt dagvattenbrunnarna på våra gator. Det finns enligt ritning 4 eller 5 stycken på 
norra området och 9 stycken på västra delen av södra området och 7 stycken på östra delen.  

 

4 Klippa buskar vid våra trappor med barnvagnsramper och måla räckena samt ta bort löv, 
m.m. i trapporna. Svart färg inhandlas och skyltar med Nymålat sätts upp i samband med  
målningen.  

REDAN ANMÄLD ANSVARIG: Åke Olsson, K73. Markera om du vill gå med i hans arbetsgruppà 

 

5 Klippa fram våra stopplankor från taggbuskar, m.m. dels vid parkeringen i östra delen av det 
södra området och dels kring stopplankan vid västra infartsgatan i norra området.  
Stopplankan behöver dessutom lagas och målas/impregneras. 

 

6 Översyn av växtlighet kring våra belysningsstolpar på allmänna gångvägar och gator så dessa 
ger bra ljus nu när höstmörkret faller. Stolpar som står på fastigheter ser  
respektive fastighetsägare över. 

 

7 Växtlighet som inkräktar på våra gångvägar i området klipps bort så att det riskfritt går att 
komma fram. Gångvägen som skär igenom det södra området förbi lekplatsen klipps och rensas 
fram till kantstenen som nu bitvis är helt dold i växtlighet. 
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