
 

          

          

 

 

Dalhuggets samfällighetsförenings styrelse: 
Ordförande, Ledamot: Linda Herkommer, Dalhuggevägen 4 	 	  
Vice Ordförande, Ledamot: Åsa Demander, Dalhuggevägen 1 	 	 	 	  
Sekreterare, Ledamot:  Ludovic Björk, Calle F lygaresväg 33 	 	  
Kassör, Ledamot:  Sebastian Lizak, Marikavägen 11 	 	 	  
Grönområdesansvarig, Suppleant:  Shinya Sakai,  Calle F lygares väg 4 
Väg- och belysningsansvarig, Suppleant:  Joakim Lord, Calle F lygares väg 22 	  
Kontakt via email.  info@dalhugget.se Se även vår hemsida  www.dalhugget.se 

  Vi genomför vårens städdag som planerat! 
OBS! Om du tillhör riskgrupp (70+ etc) för Corona eller om du känner 

minsta sjuksymptom, vänligen stanna hemma! Du har då frikort för vårens 
städdag. 

Vi andra ses
Söndagen den 26 april kl 10:00 – 14:00

Vi samlas vid rondellen (och håller avstånd till varandra) klockan 10:00 för 
fördelning av uppgifter.

Arbetet pågår i fyra timmar till senast kl. 14:00 och vi hoppas att du (som är 
frisk och inte tillhör någon riskgrupp) kan delta.

Vi hoppar över korvgrillningen i år för att så mycket som möjligt undvika 
gruppsamling. 

Nedan följer några av de planerade punkterna. 
Har du några ytterligare förslag så

hör av dig i god tid till grönområdesansvarig Shinya Sakai, 070 348 15 93.

•    Eldning på de 3 officiella eldningsplatserna. OBS! att på eldningsplatserna skall vi ha bara icke 
komposterbart trädgårdsavfall såsom kvistar och grenar. EJ stubbar, gräs, mossa, jord och gamla 
möbler eller liknande. Dessutom får inget lämnas på eldningsplatserna innan städdagen, det 
skall förvaras på den egna tomten. Detta enligt beslut på årsstämman.  
Utrustning som behövs: Såg, grensax, kratta-metall, vattenslang mm

•     Rensning av höggräs samt sly Mellanskogen (skog mellan Calleflygare/Dalhuggevägen).
Utrustning som behövs: såg, grensax 

•      Se över och rensa i rondell.  
Utrustning som behövs: grepar, spadar och planteringsspade 

•      Städning, krattning på/kring fotbollsplan och lekplats. Gräsklippning på fotbollsplan (även 
nedmontering av fotbollsnät).  
Utrustning som behövs: krattor, sopsäck, skottkärra o gräsklippare mm

•     Montering av väghinder samt borttagning av snöpinnar/brunnsmarkeringar.

•     Målning av farthinder med vita rutor.
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