
 

Information om Holmens vårstäddag 2022 

 

Välkommen att genomföra 2022 års Vårstäddag den 24 april kl 10:00-15:00,  vi träffas 

vid anslagstavlan.  

Äntligen kan vi återgå till en något normal rutin på våra städdagar. Vi kommer kunna 

ha korvgrillning med fika ca 12:30. 

 

Kontakta Magnus Andervin, 070-352 9020 eller på magnusandervin@gmail.com och 

berätta vad du kan bidra med under dagen. 

 

Vi behöver hjälp med att koka kaffe och grilla korv. Om någon vill baka något gott till kaffet 

så är det välkommet.  

 

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

 

Verktyg och maskiner  

Vi har tillgång till en röjsåg, en 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 ( Magnus har släp men ingen dragbil) 

 

Brasan  

- Tre eldare.  

Vi får se om det går att elda beroende på torka och vindar.  

 

Vägar 

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

4-hjuling och kärra. 

 

Två arbetslag med tre i varje som går åt varsitt håll och röjer vägområdet (c:a 1 m från 

vägkant) och 4,7 m fritt uppåt.  

En medhjälpare till grusning av potthål tillsammans med fyrhjulingen. 

 

Konvaljvägen: 

- Plocka ner staketet längs vägen. Stolparna skall stå kvar.  

- Kofot och skruvdragare behövs 

 

Badängen, räfsa, sekatör 

- Kratta löv och ta hand om grenar etc 

- Rensa upp stranden från gammal vass. 

- Tvätta bryggan från ev avföring. 

- Olja in bryggan 
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- Olja in bänkarna vid badet. 

 

Brevlådorna 

- Räfsa upp löv bakom brevlådorna 

- Rensa bort sly (asp skott) 

- Tjära in taket på anslagstavlan 

- Rensa sly bakom anslagstavlan  

 

Trekanten (Vitsippsv/Blåsippsv) 

- Ta bort sly närmast vägen (Vitsippsv och Blåsippsvägen) 

- Kratta löv längs vägen och snygga till 

 

Utsiktsberget, (korsning Backsipps och Blåsippsvägen) 

- Olja in bänken 

 

Rönngrens stig, sekatör, olja och pensel 

- Ta hand om nedfallna grenar och rensa stigen från sly ca 1 m på sidorna. 

- Olja in bänkar badberget 


