
  2020-04-17 
 

Ändrade planer för arbets- och gemenskapsdagen den 9 maj 
Styrelsen har beslutat att inte genomföra någon traditionell arbets- och gemenskapsdag denna vår, 

mot bakgrund av rådande situation med nya coronaviruset/Covid-19. Alla som kan behöver givetvis 

ändå hjälpas åt att ta hand om föreningens gemensamma ytor på behörigt avstånd från varandra. 

Vi ber dig därför att hjälpa till att göra fint i området vid valfri tidpunkt, dock senast den 10 maj 2020. 

Containers kommer att finnas vid Ålkistan och Tivoli den 8-10 maj. Föreningens gräsklippare (som är 

avsedda för de gemensamma ytorna) finns hos Marianne på lott 94 och i föreningsstugans förråd. 

Utifrån de extraordinära omständigheterna bortser styrelsen denna gång från punkt 7 i föreningens 

ordningsregler. Du behöver inte meddela styrelsen vilken syssla du utför eller om du är förhindrad 

att hjälpa till i arbetet. Medlemmar kommer inte att krävas på avgift vid utebliven arbetsinsats. 

Styrelsen kommer att följa upp hur det gemensamma arbetet fortskrider, men var och en ansvarar 

själv för att se var den egna arbetsinsatsen behövs med hjälp av listan nedan. Vi hoppas och tror att 

du har förståelse för denna lösning och att du bidrar efter bästa förmåga. Tack för din hjälp! 

Föreningsstugan 

• Vårstäda inomhus och utanför stugan (stugfogde och styrelse) 

Ålkistan 

• Ta bort sly, klippa buskar och rensa ogräs runt hela området 

• Kratta tillbaka grus (efter snöröjningen) som ligger i högar och diken 

• Klippa gräset på allmänningen 

• Hålla ordning vid containern (8-10 maj) 

Tivoli 

• Ta bort sly, klippa buskar och rensa ogräs runt hela området (även ut mot dammar och 

våtmark som nu börjar bli klara) 

• Kratta tillbaka grus (efter snöröjningen) som ligger i högar och diken 

• Rensa ogräs på parkeringen och i omkringliggande häck samt kantskära mot gräsmattan 

• Rensa runt anslagstavlan 

• Rensa diken 

• Fyll i färg på skyltar (Tack för att du kör sakta) 

• Hålla ordning vid containern (8-10 maj) 

 

Styrelsens årliga syn genomförs den 25 maj 
Styrelsen kommer att genomföra den årliga synen vid samtliga lotter den 25 maj med start kl. 18:00. 

Givetvis håller vi fysiskt avstånd till varandra. Du behöver inte närvara vid synen, men styrelsen 

behöver ha tillträde till din lott.  

 

Med önskan om en fin vår, 
 
Styrelsen, Bergshamra Koloniförening 

 
 


