Gräsåkers Samfällighet

1 april 2015

Kallelse till vårstädningen 2015 lördagen den 25:e april kl.10:00
Alla hushåll skall delta på städdagen. De som inte har möjlighet att delta vid ordinarie tillfälle
skall före städdagen ta kontakt med gårdsombudet, för att komma överens om en
arbetsuppgift med 2-3 timmars omfattning, som utförs vid någon annan tidpunkt.
Gårdsombuden hämtar sopsäckar och en back läsk till varje gård vid traktorgaraget kl. 09:30.
Backen med alla tomglas ställs sedan tillbaka vid traktorgaraget när städningen avslutas.
Gårdsombudet inleder städdagen med ett formellt gårdsmöte, där de boende på gården informeras
om vad som ska göras och en diskussion om vad de boende önskar göra i närområdet utöver det
som görs på städdagen. OBS! Brännhögen! Det nya gårdsombudet skriver rent önskemålen i ett av
styrelsen fastställt protokoll. Det färdiga protokollet skall sedan kontrolleras och skrivas under av en
person från varje fastighet. Protokollet lämnas senast inom 2 veckor till styrelsen för behandling.
Brännhögen: Tidsschema vid Brännhögen (under förutsättning att eldning kan ske!):
Kl. 08.00 – 10.00: Gård 1 + 2 (2 personer)
Kl. 10.00 – 12.00: gård 3 + 4 (3 personer)
Kl. 12.00 – 14.00: gård 5 + 6 (3 personer)
Kl. 14.00 – 16.00: gård 7 + 8 (2 personer)
På det tidiga passet vid brännhögen (kl. 8.00 - 10.00), måste gård 1 och gård 2 se till att det
finns representant från respektive gård på plats! Tre personer hjälper till vid brännhögen mellan
kl. 10.00 – 14.00 (kom överens mellan gårdarna). OBS! En person från gård 7 resp. gård 8 till
det senare passet kl. 14.00 – 16.00
I säckarna läggs löv, skräp och annat som inte skall brännas. Traktorn kör dessa till containern
som enbart är till för skräp som kommer från städningen av våra gemensamma ytor. Ris, pinnar och
annat brännbart hämtas också av traktorn. Detta körs till brännhögen nedanför gård 1.
Gårdsombuden ser till att det finns lastningshjälp på respektive gård.
Trädgårdsavfall får inte läggas på grönområden, skogsområden och övriga allmänna platser, varken
i samband med städdagen eller vid något annat tillfälle. Privat brännbart trädgårdsavfall
transporteras till brännhögen, komposterbart material läggs vid sidan om brännhögen före
städdagen. Detta innebär att de egna tomterna måste rensas senast under veckan före städdagen.
Det är bättre om vi kan bränna allt avfall på en gång, så att högen inte fylls på så fort elden slocknat.
Samfällighetens träd och häckar skall vara klippta och ihopsamlade före klockan 12:00 på
städdagen, så att eldningen blir klar till 16:00.
Styrelsen erinrar medlemmar om skyldigheten att klippa häckar, buskar och träd som är i vägen
eller skymmer sikten för transporter inom området, täcker brevlådor samt att kapa grenar som växer
in i garagen.
Rabatter skall luckras upp, och ogräs rensas bort. Hängrännorna skall inspekteras och vid behov
rensas i samtliga längor.
Sopa inne på gårdarna och lägg gruset på lämplig plats eller på stigen till brännhögen (inte på de
nyanlagda grusgångarna). Sopa ur garagen. Tillfartsvägarna och parkeringarna maskinsopas vid
behov veckan efter städdagen. Flytta bilarna från rutorna så, att de kan sopas manuellt under
städdagen. Ställ tillbaka bilarna efter sopningen.
Klotter på elskåp, fasader, belysningsstolpar etc. skall i största möjliga utsträckning tas bort.
Klotterborttagningsmedel finns att hämta vid traktorgaraget. Kontakta någon i vuxenstyrkan.
Föräldrarna uppmanas att hålla sina barn under uppsikt när traktorn kör på gårdarna.
Gårdsombudet blåser av arbetet när detta är färdigt och tills dess hjälps alla åt.
Vi ses på städdagen!
Styrelsen och Vuxenstyrkan

