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STUGA            ARBETSUPPGIFT  

    22 Vattna och klippa häcken vid ljugarbänken samt rensa 

gruset framför bänken 

15/4 – 15/7 

    23 Vattna och klippa häcken vid ljugarbänken samt rensa 

gruset framför bänken. 

16/7 –15/10  

    24  Kanthugga samt rensa grusgången från stuga 24 fram 

till mittgången och egen häck. Vattna rododendron. 

Hela säsongen 

    25 Kanthugga samt rensa grusgången från stuga 25 fram 

till mittgången och egen häck mot gräsmattan. 

Hela säsongen 

    26 Kanthugga samt rensa halva grusgången från pumpen 

rakt söderut till gången.  

15/4 – 15/7 

    27 Rensa, och vattna rabatten samt rensa grusgången 

från hörnet stuga 10 till tomtgränsen mellan stuga 10 

och 29 

15/4 – 15/7 

    28 Kanthugga samt rensa halva grusgången från pumpen 

rakt söderut till gången.  

16/7 –15/10 

    29 Rensa, vattna rabatten samt rensa grusgången från 

hörnet stuga 30 till gränsen mellan stuga 29 och 10  
15/4 – 15/7 

    30 Allmän resurs Vid behov 

    31 Rensa, vattna rabatten samt rensa grusgången från 

hörnet stuga 30 till gränsen mellan stuga 29 och 10 

16/7 – 15/10 

    32 Rensa, vattna rabatten samt rensa grusgången mot 

Gröndalsvägen 

Hela säsongen 

    33 Kanthugga samt rensa halva grusgången från pumpen 

norrut till gången. Sköta busken. 

15/4 – 15/7 

    34 Kanthugga samt rensa halva grusgången från pumpen 

norrut till gången. Sköta busken. 

16/7 –15/10 

    35  Kanthugga samt rensa grusgången och plattorna - från 

anslagstavlan på WC till grinden (vänster sida) 
16/7 –15/10 

    36 Kanthugga samt rensa halva grusgången från 

ljugarbänken rakt norrut till gången  

15/4 – 15/7 

    37 Kanthugga samt rensa halva grusgången från 

ljugarbänken rakt norrut till gången  

16/7 –15/10 

    38 Rensa vattna underhåll rabatt vid toalettbyggnaden 

Kanthugga samt rensa grusgången framför rabatten 

15/4 – 15/7 

    39 Rensa vattna underhåll rabatt vid toalettbyggnaden 

Kanthugga samt rensa grusgången framför rabatten 

16/7 –15/10 

   40 Kanthugga samt rensa gången från hörnet stuga 6 

till toalettbyggnaden 

15/4 – 15/7 

   41 En toalettvecka extra Enl separat 

schema 

   42 Gräsklippning Rådmansgatan utanför stuga 41  - 42 

samt plocka skräp  

Hela säsongen 

 


