
STÄDLISTA 17+18 april 2021, länga Y 

längombud: B66 Björkvall/Karlsson 

TRÄD: Fråga alltid trädgruppen/styrelsen innan ni på eget initiativ beskär träd på vårt 
område! 

CONTAINRAR: Endast växtdelar och max 25 cm i diameter. PRIORITET: Börja inte städa egna 
tomten förrän gemensamma ytor är klara. ARBETSFÖRDELNING: Varje länga har tilldelats 
extra uppgifter. Blir man klar tidigt/snabbt med de tilldelade arbetsuppgifterna hjälps man 
självklart åt med resterande uppgifter. Prata med varandra! 

KONTROLL HUS: Vad ska göras Avvikelse Ej utfört Pågår Klart 

Takpappen, brunsvarta 
panelen 

Se över skicket, notera eventuella 
skador/brister 
 

    

Hängrännor,fotplåtar, 
stuprör 

Se över skicket, rensa i stuprör, 
notera eventuella avvikelser 

    

Takhuvar Kolla samtliga för lösa delar. Alla 
takhuvar är målade. 

    

Plåtdetaljer fasad Se över, notera eventuella 
avvikelser 

    

Ledningar i 
krypgrunden 

Titta efter eventuella läckage, 
eller synliga skador 

    

Plåttäckningarna  Ska ansluta mot byggnad och 
papp även på förråden! 

    

Sommarvatten, 
kopplingar, 
krananslutningar 

Öppna för sommarvatten, se över 
skicket på samtliga 
kopplingar/anslutningar 

    

 

STÄDOMRÅDET: Vad ska göras Avvikelse Ej utfört Pågår Klart 

Dagvattenbrunnar Rensas för sand och skräp i 
sandfång 

    

Garageportarna Kontrollera låsning och 
upphängning. Smörj gångjärn vid 

behov. 

    

Gräsmattor, 
planteringar  

Städas av vid behov     

Väggrus Sopa allt grus från 
kanter/gräs/trappor till mitten av 
vägen, inte i högar! 
PARKERINGAR: sopa ut från p-
platserna mot mitten så 
maskinen lätt kommer åt även 
om det finns bilar. 

    

Garagen Ta bort ogräs som växer 
framför garageplatserna. 

    

Rapportera övriga fel och brister som upptäcks till längombudet som sammanställer och 
vidarbefordrar till styrelsen/TK. Lämna rapporten senast 27 april i brevlådan hos M172 
(Jonas Aaslund). Har ni inget att rapportera så tala om det också! Se övriga uppgifter på 
nästa sida! 



STÄDLISTA 17+18 april 2021, länga Y 

längombud: B66 Björkvall/Karlsson 

Övriga uppgifter för längan: 

1. Stuprören på tvättstugelokalen ska antingen målas eller bytas, fråga med Jimmy.  

Avvikelse Ej utfört Pågår Klart 

    

 
2. Montera ny gatusandlåda och flytta över gruset. Ställ den gamla lådan vid infarten 

mellan länga T och Y, mot garageväggen. 

Avvikelse Ej utfört Pågår Klart 

    

3. Snygga till gräskanterna mot Balignsnäsvägen. 

Avvikelse Ej utfört Pågår Klart 

    

 
Längans noteringar / anteckningar: 

 
 
 
 
 

Städområde Y: 

 


