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Vårstädning den 24 april 2021 
 
Nytt inför och under detta tillfälle:  

• Husombudsmöte kl 18-18:45 den 8 april, föreningslokalen Rågetsvägen. 
• Nya skyltar för gatunamn och parkeringsbestämmelser ska skruvas upp. 
• Listor kommer att finnas för anmälan av ev problem med hängrännor. För 

dig som inte vill skriva på en fysisk lista finns en QR-kod för anmälan längst 
ner i dokumentet. 

 
Är du förhindrad att utföra ditt arbete på lördagen går det bra att efter samråd med 
husombudet göra din del av arbetet tidigare under veckan. Vi hälsar speciellt våra nya 
medlemmar välkomna att ta del i vårstädningen, där alla i samfällighetsföreningen 
hjälps åt. 
 
Husombudens uppgift är att städa miljöbodarna, samling och start kl 10:00.  
Kolla även väggar och fönster, de kan behöva rengöras.  
 
Inköp av nya städredskap till miljöbodarna har gjorts. Kärltvätt är beställd av Vafab 
och sker under april. Sandupptagning i området påbörjas 19 april. 
 
Fika och Corona-restriktioner 
Vi fikar som vanligt på gräsytan vid föreningsgaraget. Tag med en stol att sitta på och 
mugg att dricka ur. Vid regnväder flyttas kaffet till föreningens garage på Rågets-
vägen. Med anledning av Covid-19 och de restriktioner som gäller delar vi upp fikat i 
tre olika omgångar: 
 
10.30 – Mårdvägen  
11.00 – Rågetsvägen 
11.30 – Råbocksvägen 
 
Husombud 
Enligt turordningen är det följande hushåll under 2021 som är husombud om inte 
något annat är bestämt. Om längan ändrat var vänlig meddela sekreteraren. 
 
Råbocksvägen 3 Rågetsvägen 9  Mårdvägen 9 
Råbocksvägen 6           Rågetsvägen 15            Mårdvägen 12 
Råbocksvägen 22 Rågetsvägen 16 Mårdvägen 20 
Råbocksvägen 29 Rågetsvägen 24 Mårdvägen 15 
Råbocksvägen 31 Rågetsvägen 31  
Råbocksvägen 32 Rågetsvägen 38 
Råbocksvägen 35          Rågetsvägen 47  
Råbocksvägen 42 



Husombudens viktigaste arbetsuppgifter: 
• Vara en länk mellan medlemmar och styrelsen. 
• Organisera städdagarna. 
• Hjälpa valberedningen att föreslå nya styrelsekandidater. 
• Förvalta nyckeln till de gemensamma förråden. 
• Se till att nyinflyttade får information om föreningen/meddela styrelsen.  
• Kontrollera status på garagen, behov av målning. 

 
Ansvarsområden 
Ansvarsområdena för de enskilda fastigheterna är desamma som tidigare. 
 
Datum för planerade städdagar och årsmöte 
Vårstädning  24 april 
Sommarfint  20 juni 
Årsstämma  13 oktober 
Höststädning 23 oktober 
 
Containrar 
Två containrar kommer att placeras ut. En på Mårdvägen och en på 
Råbocksvägen för trädgårdsavfall. Inget annat, till exempel plastsäckar, får 
förekomma bland trädgårdsavfallet. Blandat avfall ger högre pris för tömningen. 
 
Vinterskyltar och snöslädar 
Ställs tillbaka i förrådet på Råbocksvägen. 
 
Lekplatser, sandlådor och grusplaner 
Husombuden ser till att gungor sätts upp och att ben och överliggare för 
gungställningar oljas in flödigt. Kontrollera även slitaget på redskapen och olja in 
vid behov. Sandlådor och grusplaner räfsas och rensas från skräp och ogräs. 
Papperskorgar töms. 
 
Status angående byte av garagedörrar 
Arbetet fortlöper, bygglovsansökan har återigen överklagats och vi väntar på 
besked.  
 
Materialförvaltare 
Ny materialförvaltare är Arne Envall som sköter om våra gemensamma verktyg 
och maskiner. 
 
Arbetsgrupper; laddning av elbilar och utveckling av lekplatser 
Det är inte tillåtet att ladda elbilar i garagen i dagsläget. Därför söker vi just dig 
som vill jobba tillsammans med oss i en arbetsgrupp för att nå fram till en lösning. 
Vi vill även starta en arbetsgrupp för bättre lekplatser inom området. 
 
Vi gör fint i området och jobbar tillsammans, hjärtligt välkomna! 
/Styrelsen 
 
Ordförande: Daniel Schwitzky 
Kassör: Jenny Svensson    
Sekreterare: Pia Strand Runsten   
Ledamot: Anitha Wikström    
Ledamot: Björn Carlsson  


