Villavägens samfällighetsförening
Arbetsinstruktion för vårens gemensamma s täddag
Allmänt
• Alla närvarande medlemmar under städdagen ska skriva på en deltagarlista.
Det är viktigt att ev. nyinflyttade får den informationen.
• Alla som har giltiga skäl att inte delta på städdagen, ska kontakta sitt närmiljöombud och
anmäla detta - om man inte kan delta så får att man städa på någon annan tid som
bestäms tillsammans med närmiljöombudet.
• Gå igenom och undersök om det finns farliga, slitna lekredskap som måste tas bort.
Skriv upp de farliga lekredskapen på den lista som bifogas deltagarlistan.
• Fundera över om det finns några investeringar ni vill göra tillsammans på lekplatsen och
som ligger inom rimliga ekonomiska ramar.
Utgå från att ni själva kan göra det arbete som krävs - skriv en lista på vad ni vill göra
• Kom ihåg att endast komposterbart material får slängas i containrarna!
Om det slängs något annat där, uppstår en mycket dyrbar kostnad för föreningen.
• Närmiljöombuden tar in eventuella synpunkter på andra åtgärder som medlemmar vill ska
åtgärdas av styrelsen. Lämna dessa efter städdagen till Barbro Feldt, v.v 296 som är
styrelsens ansvarige för närmiljöombuden. Hon tar med listorna för avstämning inför
nästa styrelsemöte.
• Notera nyinflyttade.

Att göra under städdagen (kl. 10-12), på våra gemensamma ytor:
• (Sopa ut sand från gräsmattor, gångar och trottoarkanter så att sopmaskinen kommer åt.)
• Räfsa gräsmattor fria från kvistar och skräp.
• Rensa rabatter och buskar från gamla kvistar och skräp.
• Sopa rent i garage och på parkeringsplatserna.
Om det växt ogräs, trädskott m.m. under garageporten så skall detta tas bort.
• Luckra upp sanden i sandlådorna och ta bort ogräs.
• Hela lekplatsområdet skall göras snyggt. Plocka undan allt skräp som har samlats under
vintern och gör allt annat som ni upptäcker kräver insatser på just er lekplats.

