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Arbetsdagarna i april ställs in – men arbetsuppgifterna behöver
genomföras!
Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar på grund av pandemin.1 De gemensamma arbetsdagarna i april måste därför ställas in.
Tyvärr väntar inte naturen på att pandemin ska gå över. Det finns mycket att ta om hand i våra
gemensamma områden. Vi kan som enskilda medlemmar göra en bra insats för området ändå!
•
•
•

Fundera över vilken av arbetsuppgifterna nedan du vill göra.
Kontakta därefter gärna den i styrelsen som ansvarar för uppgiften innan du sätter igång.
På det viset kan vi närmare förklara vad som behöver göras och om behovet kanske redan är
uppfyllt. Då finns möjligheten att välja någon annan arbetsuppgift.

Vår förhoppning är att arbetsuppgifterna kan slutföras under april månad. På det viset kan vårt
område få en både nödvändig och fin uppfräschning inför vår och sommar.

Arbetsuppgifter

Kontaktperson

Flishögen vid Östra hamnens vändplan
Fliset kan läggas ut på två stigar som utgår från Östra hamnen.
Dels den som löper längs med hamnen på den södra sidan fram mot
Erikssons hus, dels stigen som leder upp mot Spiggvägen.

Cajsa Linder
Tel 070-5171343

Verktyg; skottkärra, spade och kratta
Slyröjning:
1. Områden parallellt bredvid Korgilvägen ner mot parkeringen vid
Västra hamnen.
2. Områdena mellan parkeringen vid västra hamnen och hela vägen
fram till bron över inloppet till östra.

Bo Levén
Tel 070-2557276

Verktyg; såg och grensax
Samla in ris
Ris efter Vattenfalls röjning i vintras under elledningarna.
a. Vid transformatorn vid Löjan måste man ta bort sly och
grenar
b. Vid vändplan i slutet av Braxen ligger två högar med
grenar efter Vattenfalls röjning vid transformatorn
c. Där stigen från Braxen möter Ålstigen ligger en hög med
grenar
d. Vid tallen i korsningen Ålstigen - Mörtvägen ligger en del
grenar
e. Vid vändplan Ålstigen finns lite grenar att ta hand om
Riset kan läggas vid vägkanten så länge. OBS – inget mer ris får läggas på
ängen vid Östra hamnen.
Verktyg; skottkärra/släpkärra
1

För mer information se www.krisinformation.se

Per Molander
Tel 070-6539956
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Fotbollsplanen
Snygga till gräsmattan vid föreningsstugan efter grisarnas bök.

Erik Roos
Tel 076-2009594

Verktyg; krattor, spadar och skottkärra till jorden
Västra hamnen
Slyröjning

Juhani Iloniemi
Tel 070-5172380

Verktyg; såg och grensax
Vägarna
Diket från Ålstigen har dämts upp mellan infarten till Korgilgården och
vägtrumman under Korgilvägen, bör rensas.

Bengt Allard
Tel 070-5733680

Verktyg: Spade och krattor för att rensa diket.

Tack för att du bidrar till att hålla våra naturområden och hamnar vackra och i fint skick!

