Instruktion för skötsel av grönområden
Bofinkstigen samt Domherrestigen 2019 & tillsvidare.
Grönområden ska gemensamt skötas av 2 hushåll under en två veckors period. Tillsammans
med denna instruktion finns en komplett listning över när detta ansvar infaller för resp.
hushåll under åren 2019-2030. Enligt denna lista lämnas ansvaret vidare från hushåll till
hushåll.
Nödvändig utrustning dvs gräsklippare (2 st), trimmer (2st) samt häcksax finns i städboden på
Domherrestigen. Nytt för säsongen 2019 är att en mindre batteridriven trimmer köpts in för att
underlätta trimning av mindre ytor. Behöver man hjälp med hur maskinerna fungerar,
vänligen kontakta maskinansvarig. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite hälsar
maskinansvarig.
Bifogat denna instruktion finns också en karta över samtliga grönområden som markerats i
grönt. Vissa områden har också en blå ring. Dessa områden är sådana där vi rekommenderar
trimning. En större karta finns också anslagen i städboden.
Det är upp till ansvariga hushåll att fördela arbetet. Beroende på väder & vind är behovet av
skötsel olika stort under skötselperioden vecka 21-38. Är inte gräset tillräckligt lång för att
klippas, gå gärna ett varv med trimmern och snygga till där det behövs.
Följande moment ska skötas under resp period;
 Gräsklippning av samtliga gräsytor enligt karta
 För gräsytor intill våra parkeringsplatser, iaktta försiktighet och om möjligt
klipp/trimma när det är färre bilar parkerade för bästa resultat.
 Trimning vid behov enligt rekommendation på karta, längs garagelängor, runt träd,
stenar osv.
 Upplockning av skräp på grönytor/lekplatser
Innan ansvaret lämnas vidare se till att alla maskiner är fulltankade och gräsrester borttagna.
För den batteridrivna trimmer ska batteriet laddas efter användning. Då det inte finns något
eluttag i städboden behöver detta ske hemmavid. Kort sagt – lämna utrustningen i det skick du
själv vill finna dem. Var uppmärksam på att det finns bränsle kvar till efterföljande hushåll.
Vänligen informera maskinansvarig när mer bränsle/olja behöver inhandlas. Detta gäller även
övrigt förbrukningsmaterial såsom snöre till trimmer m.m. Om ni noterar att någon form av
underhåll/service behövs av maskinerna alt om någon form av skada skulle uppkomma på
maskinerna vänligen kontakta maskinansvarig.
Ansvariga hushåll ser till att denna instruktion och tillhörande bilagor samt nyckel till
städboden på Domherrestigen lämnas vidare till nästkommande hushåll på listan när byte av
veckor sker. Observera att ansvaret alternerar hela tiden mellan Bofinkstigen &
Domherrestigen. Sista hushållen för året lämnar åter materialet till Samordnande Städledare.

Vänligen kontakta samordnande städledare för frågor kring skötselschema. Kontakta
maskinansvarig vid praktiska frågor samt i ovanstående beskrivna situationer.
Maskinansvarig: Jonathan Nilsson, Bofinkstigen 10 tel 070-229 60 15
Samordnande Städledare: Therese Knutsson, Bofinkstigen 36, tel 072 00 519 00 och
Therese Flodén, Domherrestigen 42, tel 070 395 49 41

