
ARBETSLÖRDAGEN DEN 27 APRIL 2019 KL 10:00 

 

Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna. 

Uppdelningen på sex olika arbetslag med en samordnare per grupp fortsätter vi med även i år. Ring och kolla med 
din samordnare var ni skall träffas, när ni skall fika och vilka arbetsredskap du skall ta med dig. Det blir 
uppsamlingsplatser för skräp likt föregående år. Plats återkommer vi till och vägföreningen ansvarar för 
bortforsling. OBS: endast kvistar, buskar, sly och mindre träd. EJ PLAST, GLAS SKRÄP ELLER DYLIGT.’ 

Vi skall tillsammans sopa trottoarer,, räta upp stolpar,, tvätta skyltar och lekredskap ,, klotter på elskåp kan tas 
bort med aceton eller liknande,,  städa diken och runt dikesbrunnar och vattenintag,  rensa bort löv kvistar och 
annat skräp som hindrar vattnet att rinna ner,, grus jord och gräs på gångvägar och mellangator skall rensas och 
iordningställas. 

Tidigare års rensande bland träd och sly i olika områden har gjort området både ljusare, vackrare och trivsammare 
att vistas i. Vi håller efter i de områden vi redan öppnat och rensat så att det inte växer igen. 

I år lägger vi lite extra energi på klotter då de påtalats av medlemmar på årsmötet. Kolla gärna lyktstolpar, elskåp 
vägskyltar mm. Ta bort kladd, affischer, klistermärken å annat som inte hör dit. 

Eftersom det pågår grävarbeten i omr.1 (kung östen) så anpassar vi arbetet där. Vi gör inget på själva vägen men 

däremot ser vi till att hålla bort sly, rensa skräp, tvätta skyltar och rensa dikesbrunnar mm. O.B.S. Vi håller 
oss naturligtvis utanför eventuella avspärrningar som entreprenören satt upp. 

  

Samordnare och områdesfördelning. 

1. Kung Östens väg ______ / Skogsvallen området. 

2. Bertil Johansson Tel: 121 09 De första 2 gatorna på västervägen plus huvudled. 

3. Henrik Gustavsson Tel: 0524 17442 Östergårdsvägen, Lövsångarvägen, Fasanvägen och huvudled. 

4. Madelene Pettersson Tel: 0735738210. Tre gator på Västervägen plus huvudled och Örnvägen. 

5. Claes Dahlqvist 0706956540 .(Annika Lindberg) ,Grillmästare: Oscar.  Ripv, Tjäderv, Vaktelv plus huvudled. 

6. Anders Alfredsson Tel: 0733255604 Falkv, Hökv, Orrev, plus huvudled. 

 

Väl mött: Christian och Claes. 



 


