Villavägens samfällighetsförening
Arbetsinstruktion för höstens städdag!
Allmänt
•

Alla närvarande skall skriva på deltagarlistan som finns på respektive plats.
Uppmärksamma särskilt nyinflyttade på att alla ska skriva på listan.

•

Alla medlemmar som inte kan delta på städdagen skall anmäla detta till respektive närmiljöombud. Ombudet
noterar därefter detta på deltagarlistan i samband med att den lämnas in! Eftersom deltagandet på städdagen
är obligatorisk så måste den medlem som inte deltar på städdagen städa en annan dag. Detta ska planeras in
tillsammans med närmiljöombudet.

•

Om medlem önskar att använda el i garaget (t ex.motorvärmare) under vinter ska detta noteras i
deltagarlistan (ja/nej). Elavgiften och kontonummer där avgiften ska sättas in framgår av uppgifter på
hemsidan: villavagen.se

•

I containrarna får det endast slängas komposterbart material. Om det slängs annat där, kommer föreningen
att debiteras extraavgifter från åkeriföretaget.

•

Miljöombuden samlar in synpunkter på förslag som medlemmar vill ska tas upp av styrelsen. Förslagen kan
med fördel noteras på de anteckningssidor som finns bilagda deltagarlistan.

• Alla underlag från städdagen lämnas av respektive närmiljöombud till Barbro Feldt, Vv 296, som är
styrelsens ansvarige för närmiljöombuden.
Att göra
•

Respektive område skall gås igenom och farliga, slitna lekredskap mm skall identifieras och åtgärdas t.ex. tas
bort.

•

Fundera över om det finns några investeringar ni vill göra på lekplatsen som ligger inom rimliga ekonomiska
ramar och som utgår från att ni själva kan göra det jobb som krävs.

•

Kratta undan löv, grenar och kvistar från rabatter och inom området.

•

Klipp ner träd och buskar som täcker lampor eller hänger ut över gångvägar, garage och parkeringsplatser.

•

För att underlätta snöröjningen och för att inte skada de maskiner som används är det också viktigt att
buskar, kantsten mm som kan medföra problem åtgärdas eller tas bort.

•

Rensa undan ogräs, trädskott m.m. vid garageportarna.

•

Övrigt – se över allt annat som kräver insatser på just er lekplats.

Timmarna vi avsätter mellan kl 10 och 12 brukar räcka för våra allmänna ytor. Om mer tid behövs för att städa
de allmänna ytorna så fortsätter arbetet efter fikat.

