
STÄDOMRÅDE VÄST 
 
 
Allmänt att göra 
 
 Rensa bort ogräs mellan kantstenar och asfalt  

 Kratta bort gamla löv 

 Klippa bort vattenskott från trädstammar 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 

Vinbärsparken (A) att göra 
 
 Tvätta av och olja sandlåda, staket, bänkar och sittmöbel 

 Spadvända grus 

 Kratta bort gamla kottar och löv 

 Rensa ogräs kring gungor och buskar 

 Klippa ner Ölandstoken runt gungställningen 

 Laga eller slänga grävskopan så ingen gör sig illa (Ej i containern) 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 

Båten (B) att göra 
 
 Olja bänkar och sandlåda 

 Kratta bort gamla löv 

 Rensa ogräs 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

Gångvägen behöver inte rensas! 

 

Dinoparken (C) att göra 
 
 Spadvända grus 

 Kratta bort gamla löv 

 Rensa ogräs  

 Klippa rotskott på träden 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 



STÄDOMRÅDE ÖST 
 

 

 

 

 
Allmänt att göra 
 
 Rensa bort ogräs mellan kantstenar och asfalt  

 Kratta bort gamla löv 

 Klippa bort vattenskott från trädstammar 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 

12:8 ytan framför Brodyrvägen 15 
 
 Klippa ner buskarna 

 Kratta löv 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 

12:8 ytan mellan Brodyrvägen och Hålsömsvägen 

 Olja bänkar 

 Kratta löv 

 Klippa ner ölandstoken mellan vinbärsbuskarna 

 Klippa rotskotten på träden 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 

 

Körsbärsparken (E) att göra 
 
 Olja bänkar och sargen runt planteringen 

 Kratta bort gamla löv 

 Rensa ogräs 

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Loket (F) att göra 
 
 Tvätta av och olja sandlåda, staket, bänkar och sittmöbel 

 Skrapa färg på huset och vindskivor (målning sker senare under sommaren) 

 Skrapa färg på loket (målning sker senare under sommaren) 

 Spadvända grus 

 Kratta bort gamla löv 

 Rensa ogräs  

 Transportera trädgårdsavfall till container 

Gångvägen behöver inte rensas! 

 
 

 

 

Klättertornet (G) att göra 
 
 Tvätta av och olja sandlåda, bänkar och sittmöbel 

 Olja taket på klättertornet 

 Laga trasig gunghäst 

 Spadvända grus 

 Kratta bort gamla löv 

 Rensa ogräs  

 Transportera trädgårdsavfall till container 

 Skrapa färg på gunghästarna (målning sker senare under sommaren) 

 Skrapa färg på gungbrädan (målning sker senare under sommaren) 

Gångvägen och brunnarna behöver inte rensas! 


