
Styrelsens förslag till arbeten på städdagarna lördagen den 2 och 
16 september 2017. 
Samling vid smedjan kl 0900 för arbetsfördelning samt registrering av 
närvaro. Arbetstid kl 9-12 och kl 13-16. Endera dagen! 
Smedjan är lilla röda huset vid Bockholmsvägen på västra sidan av Hemgärdet (kohagen) 
Arbetsinsats anmäls vid samlingen (annars till Jan Bjurström eller Göran Blom. Ta med egna 
hjälpmedel för röjning och vid behov kärra för transport av ris till eldplats. Några enstaka verktyg finns 
att låna. Ersättning för driftkostnad av egna maskinella hjälpmedel kan erhållas. Blankett på begäran. 
Föreningens verktyg hämtas och lämnas i smedjan. 
Inget ris får läggas i beteshagarna (Hemgärdet och Bockholmsängen) 
 Markansvarig på uppdrag av styrelsen är Göran Blom tel 076-115 15 59, 
goran.blom@mbox301.tele2.se. De ansvariga nedan har främst rollen att förtydliga förslagen och är 
bara ett förslag. Försök gärna engagera grannar som kan ta över om det inte passar dig.  
     

Kolsyrat vatten och öl tillhandahålles                                                                                       

Ansvaret att elda upp rishögar kan tas som en arbetsuppgift att utföra senare 
vid tjänlig väderlek.  

Begränsad transporthjälp med fyrhjuling att flytta ris mm önskvärd, särskilt 16 
september då trädfällare varit i farten (bokad strax innan andra städdagen) 
                                                           
        Hemgärdet 

1. Kallviksvägen vid södra Hemgärdet.  Grena upp träd och röja buskage mellan väg 
och elstängsel. Ris dras till eldplats bortom smedjan (syd 4:22)  —Ansvarig: Jan 
Anderberg 

2. Väster om Bockholmsvägen, norr smedjan. Röjning i skogsbrynet kring ekar.-- 
Ansvarig: Hans och Gittan Rossander 

Fotbollsplanen 
1. Tillverka nya stockbänkar från tillhandahållna stockar. Kapas i 3 meters längder som 

klyvs. Fyra stockbänkar 1,5 meter tillverkas. Rundstock som fotstöd urholkas. Göran 
Blom anvisar.  

2. Ta hand om fällda skuggande tallar (16 sept) vid fotbollsplanen mot grusgroparna. 
Eldplats finns öster om fotbollsplanen. — Ansvarig: Stefan Karlsson 

Bockholmen 
1. Bockholmsundsvägen norr om kohagen: 16 sept. Röja runt den stora eken söder om 

tomterna (2-3 hus från vägens början efter Bockholmsvägen). Flera träd bör tas bort 
för att friställa ekens krona. Träden planeras vara fällda av professionell fällare (som 
kan klättra).—Ansvarig: Kent och Ursula Stiernström 

2. Badstranden vid Bockholmen. 2 sept. Bänkar och bord pallas upp så att de klarar 
högvattnet. Badflotten med boj tas upp. Många behöver hjälpa till en stund i 
början.Sly och vass röjs. Ris kan eldas på eldplatsen vid ingången till badet.—
Ansvarig: Bengt Johansson 

3. Badplatsen vid Bockholmen. 16 sept. Ta hand om fällda skuggande alar väster om 
badet. Ris kan eldas på eldplatsen vid ingången till badet. OBS inget ris på 
strandängen! —Ansvarig: Lars Lindgren och Agneta Regnstrand 

4. Båtuppläggningsplats Bockholmen: Rensning av sly mm --Ansvariga 
Hamnkaptenerna 

Fagerviksvägen 
1. Fagerviksvägen från Vagnbäcksstigen: Röjning på södra sidan österut. --Ansvarig 

Olle Nyrén 
2. Fagerviksvägen 16 september, (vid 90 graders kurvan efter skogen där stigen leder 
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ned till Bockholmsängen): Ta bort tre lutande björkar (hänger i andra träd) mot 
fastigheten 4:68 innanför kurvan. Görs av trädfällare i förväg. Ris dras till eldplatsen 
vid T-korset Kallviksvägen-Långviksvägen. Lägg dock inte ris på befintlig gräshög. —
Ansvarig: Ann-Britt Bergee  

3. Fagerviksvägen längst bort: Rensning kring väg. --Ansvarig Tomas Eklund 

Kallviksvägen                                                                                                                                                                       
1. Kallviksvägen öster om fotbollsplanen  Rensning kring väg. Ängen rensas gärna 

också från sly men kräver då medhjälpare med röjsåg. -- Ansvarig: MatsThunström 
2. Skogsäng öster Kallviksvägen (efter kurvan fram till Stortallsstigen) Röjning. 

Motorsåg krävs. -- Ansvarig: Michel Garcia 
3. Kallviksvägen/Långviksvägen.  Röja sly väster om T-korset huvudsakligen väster om 

sopcontainer. Eldplats finns in på Långviksvägen.  --Ansvarig: Anders Harder? 
4. Långviken/Storviken. Rensa kring väg och gamla vägbanken söder K-tomterna. 

Rensa kring sjöäng.  -- Ansvarig: Marie Holmqvist. Röjsåg behövs. 
5. Ravinen från Långviksvägens ände ned mot sjöbodarna rensas från sly.  – Ansvarig: 

Jan Sander. 
6.  Kallviksområdet (inkl Fagerviken).  Rensning av sly mm. --- Ansvarig: Lars Dahlgren. 

Röjsåg behövs. 
7. Kallviken. Ta hand om kasserat bryggdäck uppspolat på strand— Ansvarig: Bo Falk 

Allmänt gäller vid röjningar 

•  Verktyg: Tomtföreningen har två röjsågar. Förses med slykniv (eller sågklinga på begäran). 
Slykniv tar grovt gräs och vass samt sly upp till fingertjockt om än med lite trasig snittyta. 
Röjsågen. kan lånas även på våren då slyet är lättare att komma åt med sågklinga. Enstaka 
handverktyg för slykapning finns. En grensåg på 4 m stång kan lånas för tex röjning av grenar 
över väg. En röjlie (med kort blad) för  bl a vass finns, men bättre effekt med vassröjning fås i 
början av säsongen. 

• Slåtterbalk används främst försommartid för våra ängar (måste vara röjda från sly och rötter). 
Det grova älggräset tas innan blomningen i början av juli för då dör rötterna! 

• Rensa kring vägar och vägdiken så att grenar inte hänger över vägen (upp till 3 m höjd). 
Vägen skall vara 2,5 m bred och röjd till en bredd av minst 3 m enligt anvisning från 
kommunen (för sop- och slamtömning). Våra vägar håller dock inte måttet i alla avseenden. 

• Eldning. Så få rishögar som möjligt läggs upp. Eldplats väljs i samråd med Göran Blom. Lägg 
inte ris på eldningshögarna utanför städdagarna. I så fall måste du själv ta ansvar för att de 
blir uppeldade. Eldning när vädret tillåter. Klara ut lokalt vem som gör det. Ris från egen tomt 
får ej läggas på föreningens mark. Undantag kan beviljas och den enskilde ansvarar då för att 
påbörjad hög eldas upp, även om kringboende lägger ris där utan att fråga! Hög får ej ligga 
kvar under högsommaren.  

Stammar lämpliga till ved kan tas hem av städarna inom 2 veckor. Sedan är det fritt fram att ta! 
Vid eventuella frågor kontakta ansvariga 
Välkomna till städdagarna 
Styrelsen Husarö  

                                                                                                                                                                                                                                


