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STUGA           ARBETSUPPGIFT   Period 

      1 Gräsklippning, rensning av gång utanför grinden samt 

egen häck utanför stuga 1 mot Rådmansgatan. 

Hela säsongen 

      2 Gräsklippning av området utanför stuga 1-2 samt halva 

stuga 3 mot Kolonigatan 

Hela säsongen 

      3  Kanthugga samt rensa gången från hörnet stuga 5 

till toalettbyggnaden 

15/4 – 15/7 

      4 Kanthugga samt rensa gången från hörnet stuga 5 

till toalettbyggnaden 

16/7 –15/10 

      5 Gräsklippning av området utanför halva stuga 3 samt 

stuga 4-5 mot Kolonigatan 

Hela säsongen 

      6 Allmän resurs Vid behov 

      7  Kanthugga samt rensa gången från hörnet stuga 6 

till toalettbyggnaden 

16/7 –15/10 

      8 Kanthugga samt rensa grusgången och plattorna - från 

anslagstavlan på WC till grinden (vänster sida) 
15/4 – 15/7 

      9 Gräsklippning av området utanför stuga 6 – 9 

mot Kolonigatan 

Hela säsongen 

    10 Allmän resurs Vid behov 

    11 Rensa och vattna rabatten samt rensa grusgången från 

hörnet stuga 10 till tomtgränsen mellan stuga 10 och 29 
16/7 –15/10 

    12  Kanthugga samt rensa grusgången och plattorna - från 

anslagstavlan på toalettbyggnaden till grinden (höger sida) 
15/4 – 15/7 

    13 Kanthugga samt rensa grusgången och plattorna - från 

anslagstavlan på toalettbyggnaden till grinden (höger sida) 

16/7 –15/10 

    14 Kanthugga samt rensa grusgången från stuga 14 fram till 

mittgången och framför egen häck 
Hela säsongen 

    15 Kanthugga samt rensa grusgången från stuga 15 fram till 

mittgången, runt mullbärsträdet och framför egen häck 
Hela säsongen 

    16 Kanthugga samt rensa gången halva mittgången från 

ljugarbänken fram till hörnet mot toalettbyggnaden 
15/4 – 15/7 

    17 Kanthugga samt rensa gången halva mittgången från 

ljugarbänken fram till hörnet mot toalettbyggnaden 

16/7 –15/10 

    18 Rensa och vattna rabatten samt rensa halva grusgången 

utanför stuga 1 

15/4 – 15/7 

    19 Rensa och vattna rabatten samt rensa halva grusgången 

utanför stuga 1 
16/7 –15/10 

    20 Rensa och vattna rabatten samt rensa halva grusgången 

utanför stuga 42 

15/4 – 15/7 

    21 Rensa och vattna rabatten samt rensa halva grusgången 

utanför stuga 42 

16/7 –15/10 

 

 


