
Arbetsfördelning av grönområden 2019! 

HSB kommer som tidigare år att sköta underhållet av gräsmattor och rabatter. Vår uppgift är 
”finputsningen”, att underhålla gräskanter runt staket, rabatter och garage där HSB:s klippare inte 
kommer åt.  
 
OBS! Gräsytorna ska vara rena från leksaker, fotbollsmål mm för att HSB ska kunna utföra 
gräsklippningen. 
 
Här kommer den arbetsfördelning som gäller för våren och sommaren 2019. 
 
Arbetet består av att underhålla de ytor och områden där HSB inte klipper. Det är viktigt att var och 
en tar ansvar för de områden som vi är tilldelade att sköta så att vi har ett fräscht grönområde. 
 
OBS! Vid trimning av gräs runt staketstolpar, undvik att komma för nära stolparna. 
 
Detta arbetsschema finns också upplagt på Borgmästarens hemsida, under rubriken Arbetsschema. 
 

Arbetslag Hus nr Arbetsuppgifter 
A GE 17,19,21, 

23,25,27 
Kantklippning utmed trappan vid gavel mot hus nr 17 och 
lekplatsen och krattning av denna, kantklippning runt 
flaggstången. 

B GE 29,31,33, 
35,37,39 

Kantklippning av gräs vid rabatterna, staket och långsida av 
garage vid hus nr 39. 

C SV 1,3,5,7 Kantklippning av gräs vid rabatten vid hus nr 1 samt längs 
staketet och mot garagens gavlar. 

D SV 9,11,13,15 Kantklippning av gräs vid rabatten vid hus nr 9 samt längs 
staketet mellan Södra vägen 7 och 9 

E SV 17,19 21 Kantklippning av gräs runt rabatterna vid lekplatsen och 
lyktstolparna 

F SV 23,25 Kantklippning av gräs vid respektive husgavel samt längs staketet 
mellan Södra vägen 23 och 25 

G SV 27,29 Kantklippning av gräs vid staketet mellan Södra vägen 27 och 29 
och Karl Eks väg 

 
Schema över arbetsfördelning inom arbetslagen för 2019. 
 

2019 Månad A* B** C D E F G 
 Maj 23 29 3 11 19 23/25 29 

Juni 25 31 5 13 21 23/25 27 
Juli 27 33 7 15 17 23/25 29 
Aug 17 35 1 9 19 23/25 27 
Sept 19 37 3 11 21 23/25 29 

* 21 börjar i maj 2020 
**39 börjar i maj 2020 
 
 
 
            Trevlig vår och sommar önskar styrelsen för Borgmästaren. 


