
Information   om   Holmens   höststäddag   2021   
  

Välkommen   att   genomföra   2021   års   Höststäddag   den   23   oktober   kl   10:00-15:00.    Vi   

träffas   vid   anslagstavlan.     
Vi   följer   folkhälsomyndighetens   råd.     Alla   har   ett   eget   ansvar   att   förhindra   spridning   
av   smittsamma   sjukdomar.   Du   ska   själv   tänka   igenom   hur   du   kan   undvika   att   bli   
smittad   och   att   smitta   andra.   

Det   blir   ingen   gemensam   samling   till   korvgrillning.   Ta   med   egen   fika   och   ta   
hänsyn   till   det   sociala   avståndet   som   rekommenderas.   Vi   sprider   ut   oss   och   ta   
hand   om   uppgifter   som   fördelas.   

  
Kontakta   Magnus   Andervin,    070-352   9020   eller   på    magnusandervin@gmail.com    och   
berätta   vad   du   kan   bidra   med   under   dagen   eller   någon   annan   valfri   dag.   
  

Här   är   önskemål   om   insatser   och   hjälpmedel   som   behövs   under   dagen:     
  

Verktyg   och   maskiner     
Vi   har   tillgång   till   röjsåg,   motorsåg   och   krattor.   Här   behövs   ytterligare:     
Fler   röjsågar,räfsor,   krattor,   grensaxar   av   diverse   standard.     
  

Fordon     
- Två   fyrhjulingar   med   släp     
- Två   dragbilar   med   släp   för   löv   och   grenar   

  
Brasan     

- Tre   eldare.   Vi   eldar   om   det   finns   rätt   förutsättningar   och   inga   eldförbud   råder.   
  

Vägar   
- Som   vanligt   fylla   på   potthål   med   grus.   Här   behöver   vi   2   personer   och   förslagsvis   en   

4-hjuling   och   kärra.   
  

En   medhjälpare   till   grusning   av   potthål   tillsammans   med   fyrhjulingen.   
Önskvärt   är   att   tomtägarna   ser   över   hur   det   ser   ut   framför   sina   tomter   och   röjer   upp   1   meter   
från   vägkanten.   
Eftersom   samfälligheten   haft   en   extern   firma   som   har   röjt   så   borde   det   vara   minimalt   med   
växtlighet   att   ta   bort,   däremot   kan   det   finns   högar   att   plocka   upp   utmed   vägarna.   
  

Badängen,   räfsa,   sekatör   
- Ta   hand   om   grenar   etc   
- Rensa   upp   stranden   från   gammal   vass.   
- Tvätta   bryggan   från   ev   avföring.   

  
  

mailto:magnusandervin@gmail.com


Brevlådorna   
- Ta   bort   löv   och   snygga   till   runt   om   brevlådorna.   

  
Trekanten   (Vitsippsv/Blåsippsv)   

- Hela   trekanten   skall   rensas   från   sly.   Här   behövs   flera   med   röjsåg   och   grensaxar.   
  

Utsiktsberget,    (korsning   Backsipps   och   Blåsippsvägen)   
- Ta   bort   sly   som   växt   upp   under   sommaren.   
- Skotta   upp   väggrus   som   blev   ner   plogat   för   kanten   under   vintern.   Precis   bakom   

gruslådan   
  

Rönngrens   stig ,   sekatör   
- Ta   hand   om   nedfallna   grenar   och   rensa   stigen   från   sly   ca   1   m   på   sidorna   

  
Esters   promenad   

- Röja   bort   all   sly   på   bägge   sidorna   av   promenaden.   


