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Höststäddagen söndagen den 23 oktober 2016 

 

Årets höststäddag genomförs söndagen den 23 oktober enligt följande: 

09.30 Städning av området 

11.00 - 13.00 Korv, bröd och fika i  kvartersgård 2 

12.00 Information från styrelsen (bl a Brand- och elsäkerhetspolicy, ventilbytet, avtal ENA Energi , 

 dagvattenbrunnar mm) 

Anvisningar: 

Generellt (alla städområden) 

Kratta gräsytor fria från löv, grenar och grus  

Rensa planteringar och buskage från löv och döda kvistar 

Ansa buskar och träd. Kapa grenar som hänger ut under 2,5 m höjd över gångvägarna då de annars riskerar slå sönder 
traktorn vid snöröjning. 

Rensa hängrännor på garagelängor och kvartersgårdarna. Ej taken, de rengörs ti l l  våren. (Område 1, 2, 3, 4, och 5) 

Plocka upp skräp. 

Big Bag kommer att läggas ut inom området. Fyll  inte de stora ti l l  brädden då de blir så svåra att hantera.  

Områdesvis anvisningar (städområden, se nästa sida) 

Städområde 1 Töm soprummet i garagelängan på container och sopa golvet i  soprummet (spola ej med vatten). 
Städa vid behov väggarna. Sätt ti l lbaka containerna på plats (ti l lsammans med städområde 6). 

Städområde 2 Kapa ev grenar och buskar som ligger på eller för nära gavlarna på garagelängorna. 

Städområde 3 Plocka upp skräp på kommunens område ner mot JP Johanssons Gata  

Städområde 4 Töm soprummet i garagelängan på container och sopa golvet i  soprummet (spola ej med vatten). 
Städa vid behov väggarna. Sätt ti l lbaka containerna på plats 

Städområde 5 Töm soprummet i garagelängan på container och sopa golvet i  soprummet (spola ej med vatten). 
Städa vid behov väggarna. Sätt ti l lbaka containerna på plats  

Städområde 6 Töm soprummet i garagelängan på container och sopa golvet i  soprummet (spola ej med vatten). 
Städa vid behov väggarna. Sätt ti l lbaka containerna på plats (ti l lsammans med städområde 1). 
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Övrigt: 

Container kommer som vanligt att vara uppställd vid de mellersta garagelängorna. Observera att containern bara får 
innehålla trädgårdsavfall (löv, grenar, kvistar och dylikt) och är inte avsedd för andra sopor eller för trädgårdsavfall 
från den egna tomten. 

Städning av kvartersgårdarna 

Särskild instruktion lämnas ut ti l l  berörda hushåll. 

 

OBSERVERA 

Privat utrustning (exv takbox, hjul/däck mm) som ligger utlagda på samfällighetens område bakom garagelängor eller 
kvartersgårdar skall vara bortforslade före städdagen. 

 

 

Varmt välkomna! 

Styrelsen 

 

 

Städområden 

 

 

 


