Arbets- och gemenskapsdagen
LÖRDAG DEN 25 MAJ
Vi samlas på Tivolis parkering kl 10.00 och avslutar med gemensamt kaffe och korv
med bröd vid föreningsstugan c:a kl 12.30.
Tänk på att:
- vid samlingen på parkering, anmäla din närvaro till styrelsen, så att du blir avprickad
på närvarolistan.
- inte ha din bil parkerad på Tivolis parkering under arbetsdagens förmiddag.
Om du INTE kan delta på arbetsdagen och vill utföra uppgift vid annat tillfälle, meddela då
detta före arbetsdagen till Pia Åkerman lott 4 på e-post paakerman@hotmail.com eller

Anna-Karin Åberg lott 89 på e-post annakarin16@hotmail.com
Medlem som inte deltar på arbetsdagen eller inte åtar sig någon uppgift på annan tid betalar
300 kr till föreningen enligt beslut taget på tidigare årsmöte.
Container kommer att finnas på Tivolis parkeringsplats

FÖRENINGSSTUGAN
Vårstäda, ordna med gemensamt kaffe och korv, ta fram bord (festkommittén).

ÅLKISTAN
Ta bort sly, klippa buskar och räfsa ogräs runt hela området. (många pers.). Till detta behövs
räfsa eller kratta, såg, skottkärra, sekatör och röjsåg/grensax.
Klippa gräset på allmänningen.
Kratta tillbaka gruset (efter snöröjningen) som ligger i högar och i diken (många pers). Till
detta behövs krattor och kanske spadar.

TIVOLI
Packa och hålla ordning vid containern (2 personer).
Tivolis parkering. Rensa ogräs på parkeringen. Rensa ogräs i häck runt parkeringen, samt
kantskära mot gräsmattan. Rensa runt anslagstavlan. Till detta behövs ogräsjärn, spade,
kratta, räfsa. Säckar finns (många personer).
Klippa gräset på allmänningen mot fårhagen i öster, beskära buskar för framkomlighet.
Rensa och slå gräs i slänten mot Kraus väg, samt mot allmänningen bakom Prof. Wittes väg.
Röja vass/sly mot fårhagen i väster, samt rensa upp i diket (många pers).
Till detta behövs röjsåg, gräsklippare, sekatör, grensax, räfsa och skottkärra.
Kratta tillbaka gruset (efter snöröjningen) som ligger i högar och i diken (många pers). Till
detta behövs krattor och kanske spadar.
Eventuella tillkommande arbetsuppgifter!
Med hopp om bra väder!
Välkomna Styrelsen för Bergshamra koloniförening.

