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Möte städfogdar 2019-04-11:  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Ralf Svedberg (RS),  
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), Claes Grebell (CG), 
Sten Åfeldt (område 2), Bertil Lindh (område 1),  
Lars-Olof Gustavsson (område 4) 
 
 
 
Vårens städdag är planerad till söndag 5 maj kl 10.00.  
 
Sommarvattnet kommer att sättas igång samma dag. Sjövatten-gruppen med Bob Berggren kommer 
att hjälpas åt med detta.  
 
Som det ser ut i år behövs inga större gemensamma underhållsinsatser i området.   
Det handlar främst om allmän skräpplockning, vissa hagar kan behöva röjas lite då det gäller småtallar 
och sly. Lekplatsen och grusplanen vid Tegelplan ser också misskött och ogräsbevuxen ut. Det har varit 
uppe ett önskemål om anläggande av boulebana vid Tegelplan, men det hänger på hur stort intresset 
för detta är, och om det i så fall kan bildas en ”boule-grupp” som tar tag i det.  
Samtliga bryggor behöver också ses över och borstas/ tvättas av. För övrigt ingen inoljning av 
bryggorna i år.  
  
Sten har kollat runt lite i område 2: Det är någon rishög liggande vid stensoffan vid Hjerts torg och en 
gammal trädgårdssoffa som står i pergolan där som behöver tas bort/ kastas. 
Bäcken som rinner ner mot Hjerts torg behöver rensas upp manuell med krattor och ett par stenblock 
över bäcken kan behöva justeras. 
 
Det är lite allmänt nedskräpat bortåt Sundby Hagväg. Bertils område 1 ser över detta.  
 
L-O meddelar att planen för område 4 är att fokusera på stranden vid barnbadet med krattning, koll 
och städning av lekplatsen där, skräpplockning, kantklippning runt Guldstenen och allmänt utmed 
kanterna. Borstning och tvätt av brygga 15, och därutöver de 3 närmast liggande bryggorna, efter 
brygga 15, totalt 4 st. bryggor.  
 
Bestämdes att städområde 3, 2 och 1 fördelar övriga bryggor mellan sina respektive städområden och 
borstar av några bryggor vardera. Det brukar vara lagom med 2 -3 personer på en och samma brygga, 
är man fler blir det mest ett hinder.  
I mån av att man blir klar med detta kan man gå över allmänningar och hagar närmast sjön och ta bort 
skräp och sly.  
 
Övriga städområden (5 – 8) får fokusera på de ”övre” delarna av området, utifrån sin 
områdesindelning. Där är det fråga om slyröjning i hagar, städning/ rensning av lekplats och 
grusplanen vid Tegelplan, allmän skräpplockning och kanske övrigt som städfogdarna där har bättre 
koll på.  
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Diskuterades om container skulle hyras in denna gång. Bestämdes att det är onödigt. Den sly som 
klipps i hagarna kan ligga kvar. Övrigt skräp kan samlas ihop högvis så det är enkelt att transportera 
bort med släp. Skulle det visa sig att det blir så mycket avfall att det är värt att ta en container kan den 
beställas i efterhand, i så fall.  
 
Frågan om förtäring kom upp. Micke har tidigare hållit i detta, men saknades på mötet. Önskemål 
framfördes att det ska vara någon form av förtäring. Den skulle i så fall serveras kl 13.00. Vi får kolla 
med Micke.  
 
Det ska finnas en hink och piassavaborste till varje brygga. Många saknas numera. Behöver inköpas  
12 st.  hinkar, piassavaborstar och rep att fästa hinkarna med. (LE). Det kan också behövas plastsäckar, 
och stora häcksaxar till städdagen.  
 
I informationsutskicket till medlemmarna om städdagen kan vi passa på att ställa fråga om boule-
intresset och att anlägga en bana så kan intresserade i så fall höra av sig. (ML). 
 
 
 
Vid protokollet: 
Maria Lindgren, sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 

 
  


