
Husarö tomtägarförening 
 

Kallelse till städdagarna  
lördag den 5 och 19 september 2020. 
  
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).  
Kolsyrat vatten och öl tillhandahålles. 
 
Arbetsinsats anmäls vid samlingen, annars till 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, Bockholmsängen och 
öster fotbollsplanen) 
 
Markansvarig på uppdrag av styrelsen är Göran Blom tel 076-115 15 59, 
goran.blom@mbox301.tele2.se.  
Försök gärna engagera grannar som kan ta över om det inte passar dig. 
 
Begränsad transporthjälp med fyrhjuling att flytta ris mm önskvärd.  
 
Arbeten 
 
Röjning av resterande ris mm efter stormen. Det mesta borta efter vinterns städning. 
Göran Blom anvisar.  
 
Diverse röjningar enligt lokala initiativ eller förslag från Göran Blom. 
 
Rensa kring vägar och vägdiken så att grenar inte hänger över vägen (upp till 3 m 
höjd). Vägbanan 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. 
 
Ansvaret att elda upp rishögar kan tas som en arbetsuppgift att utföra senare vid 
tjänlig väderlek. 
 
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 görs 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, särskilt inte 
på väl synliga platser.  
Stammar lämpliga till ved kan tas hem av städarna inom 2 veckor. Sedan är det fritt 
fram att ta! 
 
Verktyg:  
Röjsågar 
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. Röjsåg kan lånas även på våren då slyet är lättare att komma åt på våren 
med sågklinga.  
Handverktyg 
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 för våra ängar på försommaren eller efter blomningen. Ängen måste vara 
ordentligt röjd från sly och rötter för att inte skadas. Det grova älggräset tas 
lämpligen innan blomningen i början av juli för då dör rötterna! 
Användning planeras i särskild ordning med Göran Blom. 
Åkgräsklippare 
Används bla för att klippa fotbollsplanen. Har även slåttertillsatts. Användning 
planeras i särskild ordning med Göran Blom. 
 
 
Välkomna till städdagarna 
 
Styrelsen Husarö Tomtägarförening och Göran Blom 


