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Maj-Lis Anderstedt 
Markrepresentant för Rlg 
070-51 80 150 
e-post: majlis.anderstedt@gmail.com 
 
 
Inför arbetshelgen 7 – 8 maj – start kl 10. 
 
3 flak, 1 vagn och 3 skopor kommer att finnas inom området, ute vid vändplanerna A nedre och B övre 
samt inne i området. Ställs ut fredag, hämtas måndagsmorgon. 
 
OBS.  
De flak/skopor som är utställda är avsedda endast för sådant som kommer från vår samfällda mark och är 
komposterbart även grenar går bra, men läggs i uppmärkta enheter, vagn/flak.  
Flaken/skoporna betalas från s k ”markpengen”, 2 400 kr, under förutsättning att inget extra arbete 
behöver utföras av ASKs personal vid hämtning. Håll snyggt! 
 
Det som kommer från egna tomter måste ni själva frakta bort, endera till vår egen kompost på Stg eller till 
Petterboda, som har öppet: Alla vardagar, men även lö 9 – 15 och sö 9 – 14. 
 
Lö/sö från kl 10.00, vid M6 förrådet, A-nedre garageplan, kommer att finnas redskap, gräsklippare, trimmer 
och skottkärror att låna för arbete på Rlg.  
Lämnas åter så fort man är klar, kan vara någon som väntar. 
Sopsäckar finns också. Säckarna med komposterbart ska tömmas i flak/skopor och grenar i uppmärkta 
vagn/flak. 
 
Att göra 
Sandsopning: ASK har sopat sand på de gångar som de har ansvar för. Kommunen har fram t o m 15 maj 
på sig att sandsopa. Om inte sandsopningen är gjord så kan vi på arbetshelgen hjälpa till att sopa sand från 
gräsmattorna ut till gången. Ingen sand ska omhändertas av oss. 
Gräsmattor: Hur ser de ut? Behöver de näring? Behöver de förbättras?  
Gräsklippning: Det är vi boende som ska sköta det. Gräsklippare finns att låna, finns i M6 förrådet, A-nedre 
garageplan. Hör med styrelsen eller med mig, Maj-Lis för åtkomst på andra tider än under arbetshelgen. 
Ogräs/mossa: Rensning, bl a leklådor/gunglådor, runt förråd, alla rabatter, markplattor, utanför egen tomt 
och alla gångar/vägar m m. Finns trappor som också är i behov av borttagning av ogräs/mossa. 
OBS. Glöm inte bort gångarna enligt nedan samt fotbollsplan 
- mellan B-garage och husen nr 23/53  
- mellan husen nr 86/88 och 130/132 – flera rabatter, stadga tuja 
- mellan husen nr 156/158 – gång ner mot A-garagets mellanplan 
- mellan husen nr 226/228 och 204/206  
- mellan husen nr 79/81 – gräsklippning? 
- mellan husen nr 320/322  
 Lämpligt att ni som bor i närheten av dessa gångar ”tar er an dessa”. 
Blomlådor: Rensning.  
De blomlådor som står i hörnet vid A nedre behöver frigöras från juteväv/cellplast, klippa ner lavendeln. 
Den blomlåda som står uppe vid A-övre plan behöver en reparation och kanske en inoljning. 
Målning av lekredskap: ASK inventerar lekplatsutrustningar en gång per år och lämnar rapport på sådant 
som behöver rustas upp. En del kan vi själva utföra, t ex målning. Kommer att inhämta en rapport till 
arbetshelgen. Behöver något målas så kommer det att finnas färg för det. 
Övrigt: Finns säkert mycket annat som behöver ses över och åtgärdas. 
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Du som eventuellt inte kan deltaga i arbetet helgen 7 – 8 maj kan förbereda någon dag innan! 
 
Food Truck kommer att finnas vid A-garagets nedre vändplan, Kl 12 – 15. 
 
Tacksam för hjälp att under helgen 7 - 8 maj plocka bort uppsatta lappar om arbetshelgen! 
 
Om det är ngt du undrar över/behöver till arbetshelgen hör av dig då i god tid innan! 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Information, Rlg Mark 
En hel del entreprenadbeställningar är gjorda hos ASK redan 2021. Kan nämnas bl a etapp 4 vid torg 18, 
mitt emot gångbron, några mindre vid torg 3/4, utanför Rlg 65 och 95. Vidare ska en beställning läggas in 
för torg 6, uppe på berget, ovanför torg 18. Vippgungan som stått nere på torg 18 kommer att planeras in 
på torg 6.  
Blomlådor brukar flyttas efter att kommunens sandsopning är klar. 
 
Slänten intill gångbron är inte snygg och välkomnande in till vårt område. 
Området är både kommunens (ca 2/3) och samfälld mark, yttre område (ca 1/3). ASK förvaltar samfälld 
mark.  
Jag har nyligen vädjat till ASK om hjälp att få en uppsnyggning tillstånd. Det innebär att det får bli en 
kommunikation mellan ASK och kommunen. Redan 2008 har jag påbörjat ärendet med kommunen.  
Vore bra om några boende tillskriver kommunen och ASK. Skicka gärna med bilder!  
Finns ett bra förslag/skiss på hur det kan se ut i slänten, en fungerande gångväg ner till Krusbodavägen.  
 Skissen finns hos mig och den är uppförd av sakkunnig. 
 
Information, ASK 
Efter sandsopning kommer ASK att rensa och spola de dagvattenbrunnar de ska sköta om. De kommer 
också att kontrollera fallskydd i alla de brunnarna. Det ska bli en rutin varje år. 
ASK har ansvar för alla trappor i Krusboda - två om året ska renoveras framöver. På RLG finns fem, 
Trätrappan på RLG, mellan husen 320/322 är borttagen och längst ner har ASK lagt byggtimmer. Trappan 
bedömdes inte vara säker. Just nu finns ingen plan på ny trappa. OM ni har synpunkter på detta så hör av 
er till ASK. 
Komposten på Stensötegången: Komposterbart och mindre grenar är vad som gäller där. 
 
 
Väl mött den 7 och 8 maj! 
 
Maj-Lis       
Markrepresentant för Rlg – ASKs förlängda arm 
Rlg 14 
 


