Allmän information
 Du är gårdskarl 1 vecka per gång. (söndag söndag). Då tar du emot nycklar och
instruktioner samt skylt "Gårdskarl" som
hängs upp synligt utanför ytterdörren.
Innan du lämnar ifrån dig mappen ska
checklistan fyllas i och signeras.
 Skador på samfällighetens inventarier,
byggnader och övrig egendom anmäls till
någon i styrelsen eller kontaktpersonen.
 Skulle det saknas glödlampor till
utebelysningen eller annan
förbrukningsvara meddela
kontaktpersonen.
 Se blad "Detta gör vi som gårdskarl" för
detaljerad information om vad som
gårdskarlen ska göra sommar och vintertid.
 När din vecka har gått lämnar du över
nycklar, instruktioner samt skylt till din
granne som står på tur.
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Detta gör vi som Gårdskarl:

Sommar:
 Hjälper till med att klippa/trimma gräset på allmänningen vid 103:an & 105:an,
även slänten ner mot skogen ska trimmas.
Gräsklippare/trimmer finns att låna i Container huset.
 Hjälper till med att klippa/trimma gräset vid Containerhuset & runt parkeringen,
även slänten nedan för parkeringen mot stigen.
 Hjälper till med att klippa gräset fram till fotbollsplanen, även slänten nedanför
fotbollsplanens kortsida.
 Vattnar gemensamma blomkrukor.
 Tömmer 2 stycken papperskorgar, 1st på gården och 1 st vid parkeringen.
 Byter trasiga glödlampor till ytterbelysningarna på gården samt i cykel och
soprummet. Lampor finns hos gårdens kontaktperson.
 Sopar av gården vid behov, använd gärna sopmaskinen.
 Rensar ogräs & tar bort mossa, redskap & mossmedel finns hos gårdens
kontaktperson.

OBS!
När man lånar maskiner och tar sista bensinen, köper man alltid ny och ger kvittot
till gårdens kontaktperson och får tillbaka pengarna så fort som möjligt.
Eller säger till gårdens kontaktman i tid, så köper hon/han in ny bensin.

Vinter:
 Skottar och sandar framför soprummet.
 Skottar vid bommen så att räddningstjänst snabbt kan komma in.
OBS! Ingen snö runt bom stolpen, kolla även att låset inte har fryst.
 Skottar och sandar framför cykelrummet och gången ner till vägen.
 Tömmer 2 stycken papperskorgar, 1st på gården och 1st vid parkeringen.
 Byter trasiga glödlampor till ytterbelysningarna på gården samt i cykel och
soprummet. Lampor finns hos gårdens kontaktperson.
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