
Varje	  städlag	  börjar	  vid	  ”sitt”	  område	  för	  att	  sedan	  så	  snart	  som	  
möjligt	  ta	  hand	  om	  gemensamma	  ytor	  nere	  vid	  badplatserna	  

	  

Städområde	  1:	  	  	   Städledare	  Sune	  Lager	  ,	  Björksalavägen	  26	   	  
	   Petri	  Aumannen	  /Sari	  Onela,	  Högåsvägen	  2	  

Mötesplats:	  	   	   Pumphuset	  vid	  Björksalavägen	  26.	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra,	  m.m.	  	  

	  

Städområde	  2:	   Städledare	  Lennart	  Wigh,	  Solsalavägen	  5.	  

Mötesplats:	  	   Bommen	  vid	  vägen	  ner	  mot	  Norrviksbadet	  eller	  närmare	  bron	  över	  
krondiket	  nära	  småbåtsuppläggningen.	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra.	  Ta	  bort	  sly	  i	  
krondiket	  mot	  Norrviken	  med	  röjsåg,	  städa	  äng	  och	  skog	  efter	  
höströjning,	  	  ”Blecka”	  eller	  barka	  av	  markerade	  Aspar	  som	  står	  på	  stigen	  
mot	  Bullandö	  från	  Solstigen	  (mellan	  nr	  4	  och	  nr	  6).	  

	  

Städområde	  3:	   Städledare	  Reino	  Lindberg,	  Norrviksslingan	  3	  samt	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kjell	  Lindén,	  Bergsalavägen	  14	  

Mötesplats:	   Norrviksslingan	  12	  vid	  stigen	  ner	  mot	  badet.	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra,	  städa	  badet,	  
vassröja	  m.m.	  	  

	  

Städområde	  4:	   Städledare	  Per	  Engelhardt,	  Björksalavägen	  44	  

Mötesplats:	   Postlådorna	  vid	  korsningen	  Björksalavägen	  och	  Ljungsalavägen.	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra,	  m.m.	  	  

	  

	   	  



Städområde	  5:	   Städledare	  Gunnar	  Franzén,	  Ringsalavägen	  19.	  

Mötesplats:	   Bommen	  vid	  stigen	  mot	  Skärmarö.	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra,	  m.m.	  

	  

Städområde	  6:	   Städledare	  Mikael	  Stark,	  Dalsalavägen	  17	  

Mötesplats:	   Pumphus	  vid	  Dalsalavägen	  24.	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra,	  m.m.	  	  

	  

Städområde	  7:	   Städledare	  Robert	  Helin,	  Björksalavägen	  67.	  

Mötesplats:	   Båtbryggorna/badet.	   	  

Att	  göra	  bland	  annat:	   Städa	  efter	  vintern	  och	  ta	  bort	  grenar	  som	  kapats	  längs	  vägen,	  
kontrollera	  avrinning	  i	  diken	  och	  eventuellt	  förbättra,	  olja	  bryggor,	  
städa	  badet,	  reparera	  badhytt,	  fixa	  majstång,	  olja	  badbrygga	  	  m.m.	  	  

	  

Arbetsredskap	  som	  är	  bra	  att	  ta	  med:	  Kratta,	  yxa,	  sekatör,	  skottkärra,	  spade…	  

Allt	  som	  behövs	  för	  normalt	  trädgårdsarbete	  och	  ett	  bra	  humör.	  

	  

Dessutom	  är	  det	  bra	  om	  vi	  kan	  få	  fram	  2	  bilar	  med	  släp	  så	  att	  vi	  kan	  få	  bort	  
större	  grenar	  och	  annat	  skräp	  som	  finns	  kvar	  efter	  vinterns	  röjning	  av	  grenar	  
längs	  med	  vägen.	  Körs	  till	  något	  av	  baden	  där	  det	  kommer	  att	  finnas	  eld.	  

	  

Vid	  13.00	  samlas	  vi	  för	  lite	  korvgrillning	  vid	  respektive	  bad.	  

	  

	  

	  

Välkomma	  


