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Arbetsdag 
Lördagen den 14 maj 

09.00 – ca 15.00 
Ta med ett glatt humör 

Samling vid grillen vid ca 11.15 för förtäring 
och kaffe. 

 
Vi ses vid stranden, stora som små är 

välkomna! 
 

Det som ska utföras under dagen, och som det är bra att ta 
med redskap till är bla enligt nedan. 
- Köra ut grus.. 

- Bygga ny bro över bäcken, vid hästhagen nedanför Strandängsv. 

- Vår städa lekplatsen och kontrollera/åtgärda lekredskapen. 

- Lägga hopptornet på plats i sjön. 

- Röja sly med röjsågarna. 

- Plocka skräp efter stigar och vägar. 

- Starta upp toaletten/vatten vid strandhuset. 

- Vår städa badplatsen, plocka skräp, ogräs/sly, mm 
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Gräsklippning 
Gräsklippning av våra gräsytor sker av oss medlemmar i 

samfällighetsföreningen, och för att klippa gräset så kräver vi att föraren 

minst har AM behörighet eller är över 18år. 

Vid intresse så går man in på föreningens hemsida narsbo.se, och bokar 

upp den tidsperiod som man avser att sköta gräsklippningen. Efter att ni 

har bokat in er i kalender så mejlar ni till styrelsen styrelsen@narsbo.se, 

och uppger kontaktuppgifter till er själva och att det gäller 

gräsklippningen. Sedan kommer ni få återkoppling med behörighet för att 

komma åt gräsklipparen, och har man inte klippt gräset tidigare i 

området. Så kommer ansvarig från styrelsen hålla en genomgång innan 

gräsklippningen får startas, med info om vilka områden som ska klippas 

samt gräsklipparens funktioner. Ersättning utgår med 250kr i timmen 

vilket är den ersättningsnivån som beslutats på stämman. 

(Bokningskalender kommer uppdateras inom kort på hemsidan, den är i 

skrivande stund inte åtkomlig) 

 

Röja sly 
Styrelsen efterlyser någon/några personer som har kunskap/intresse av 

att röja sly, detta kommer utföras med föreningens röjsågar. Till en 

början rör det sig om totalt ca 20 arbetstimmar under 2022, detta är för 

att vi inte ska komma efter med slyröjningen i området. 

Vid intresse så mejla stryrelsen@narsbo.se, ersättning utgår med 250kr i 

timmen vilket är den ersättningsnivån som beslutats på stämman. 
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