
HÖST 
 
 
FÖRSLAG PÅ ARBETSUPPGIFTER PER OMRÅDE. 
På städdagar ska samtliga 5 områden i Ljung (se karta) omhändertas och städas. Utöver dessa 
behövs ett par personer som kan hjälpa till med att grilla.  
Vi har i området 2 containrar där det endast ska slängas trädgårdsavfall. 
Allt annat skräp läggs i separata sopsäckar och slängs sedan i våra egna soptunnor. 
 
 
 
1. Utsikten  
 
- Utsikten fördelar arbetet med att städa gemensamma ytor samt snygga till längs BZ mm.  
- Städa trappan ner från Utsikten till gångväg mot vattnet, sopa bort grus och placera stora stenar 
  på rätt plats  
- Rensning av sly  
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar  
 
2. Infarten, båda sidor. 
Övre backen, inklusive Teknikhuset. 
 
Infarten, båda sidor: 
- Klipp vid behov gräs och sly på båda sidor av infarten (vid Välkomstskylten och på   
  gräsytorna efter övergångsstället) Är beställt hos kommunen och förhoppningsvis utfört. 
- Räfsa bort löv och torrt gräs 
- Rensa rören vid dikena 
- Klipp vid behov buskar  
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar 
- Placera ut vägpinnarna. 
- Ansvarig för Övre Container, klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. 
  Containern ska endast fyllas upp till kanten. 
OBS! endast trädgårdsavfall.  
Det finns soppåsar i papper som kan fyllas med trädgårdsavfall och slängas i containern. 
 
Övre backen: 
- Se över slänten längs vägen (BZ 60-90) samt vägrenen och gör den fri från gräs och skräp  
- Snygga till vid parkeringsplatser  
- Rensa sly 
- Rensa dagvattenbrunnarna (2st) mellan BZ90-92  
- Säkerställ att spegeln mellan BZ90-92 står rakt  
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar 
 
Teknikhuset: 
- Klipp vid behov gräset vid Teknikhuset  
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar  
 
3. Nedre backen BZ (BZ 92-21) inklusive skogsparti och slussen till busshållplatsen 
 
- Se över/rensa slänten längs vägen (BZ 92-21) samt vägren.  
- Städa skogspartiet från skräp och avfall, klipp av döda grenar mm  
- Rensa bakom parkeringsplatsen  
- Rensa ogräs runt träden  
- Snygga till och ordna så att stenarna vid slussen ligger på rätt plats  
- Klipp gräs vid asfaltskanten ut mot busshållplatsen  
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar  
 
 
 
 
 
 

Områden 



4. Bryggor och båtplatser  
 
- Vid behov vård av bryggor  
- Andra behov  
 
5. Hela strandpromenaden, Vindskyddet, Samlingsplatsen och Gångvägen ned till 
bryggorna. Skogen vid Viks Backe.  
 

Strandpromenaden: 
- Rensa sly längs hela strandpromenaden inklusive skogsområdet nedanför Utsikten.  
- Vid behov, klipp kvistar och grenar som hindrar promenad längs vattnet  
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar  
 
Vindskyddet: 
- Kratta och rensa ogräs och sly runt vindskyddet 
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar  
 
Samlingsplatsen och gångvägen ned till bryggorna: 
- Rensa sly och kvistar i sluttningen ned mot samlingsplatsen 
- Klipp vid behov gräsmattan på samlingsplatsen, därefter vård av gräsklipparen. 
- Se över avrinningen från vändplan ner mot grusgången. 
- Vid behov jämna till grusgången/gångvägen ned mot vattnet. 
- Klipp och rensa sly längs kanterna på gångvägen ned mot vattnet  
- Ansvarig för Nedre Container, klipp sönder grenar och kvistar samt packa materialet väl. 
Containern ska endast fyllas upp till kanten. 
OBS! endast trädgårdsavfall. 
 
 
Skogen vid Viks Backe.  
- Rensa Viks Backe på skräp  
- Rensa sly och kvistar 
- Allmän översyn, bortplockning av skräp och lösa kvistar/grenar  
 
 
6. Måla staket vid slussen (utgången till hållplats Viks central)  
- Överliggare samt ett antal plankor i staketet skall bytas ut, ruttna. 

- Målning av staketet på in- och utsida. 
 
Lunch och Grillansvarig  
 
- Översyn av grill och grillgaller  
- Ta hand om grillning och servering 
- Städa undan efter grillningen och gör ren grillen 
 
 

 

 


