
Rutiner för Arbetslaget på Kalvö Koloniby 

Arbetslagens vecka startar måndag morgon och avslutas söndag kväll 

 

1. Arbetslagen utses av styrelsen inför varje säsong. 

2. En chef för arbetslagen utses av styrelsen och benämns ”Lagbas” 

3. Fyra arbetslag med minst tre personer i varje lag. 

4. Lagbasen alt styrelsen samlar arbetslagen för genomgång inför varje 

säsong. 

 

 

Lagbasen: Besiktar området och fördelar arbetsuppgifter till arbetslagen. 

 

Maskinpark: 

Åkgräsklippare (fodrar utbildning ) 

3 ST motordrivna gräsklippare 

En häcksax 

2 ST trimmer bensindrivna 

1 ST trimmer eldriven 

 

Arbetsuppgifter: 

1. Att regelbundet/kontinuerligt underhålla markytor och växtligheter inom 

föreningens skötselområde. 

2. Att på order av styrelsen iordningställa medlems tomt som vanskötts enl. 

föreningens skötselföreskrifter. 

3. Inför Midsommar firande ska arbetslaget hjälpa till med följande 

- Ordna björkruskor till midsommarstången 

- Ordna björkruskor till traktorvagnen 

- Ordna björkruskor och dekorera entregrindarna 

- Bära fram midsommarstången (dagen innan)  

Gräsytor som ska klippas varje vecka är : 

1. Vid / runt övre toan. 

2. Bystugans tomt. 

3. Vid/runt nedre toan (mötesplatsen ) 

4. ”Inre ängen” Vid lekplatsen/festplatsen 

5. Utanför tomt D01 (långsidan) 

6. Trekanten mellan bommen och parkeringen 

7. Vägen ner till  ”Yttre ängen” 

8. Stora ängen + runt odlingarna, brasan, komposten 

9. Ytan mellan D –Tomterna och diket 



10. Runt / underföreningens elstängsel.  ( hålls rent 2 meter på varje sida om 

staketet) 

11. Gången mellan föreningens odling och elstängsel. 

12. Gräsytor på parkeringen+ ner till traktorgaraget. 

 

Före arbetspass med motordrivet redskap: 

1. Kontrollera oljenivå. 

2. Tillse med normal kontroll maskinens funktion. 

Efter arbetspass : 

1. Rengör redskapet/maskinen 

2. Tanka upp bränsletank. 

3. Rapportera ev. fel på redskap/maskin till maskin ansvarig+ Märk med 

lapp. 

4. Anteckna din arbetstid på särskild blankett. 

5. Om bensinen är /börjar ta slut – informera Stickan D11 

 

Övrigt:  

I förrådet finns hörselkåpor / skyddsvisir 

Vi tänker på att försöka klippa på vardagar ( om man har möjlighet) 

Vardagar (lågsäsong) 8.00-20.00 

Helger + Semestertider 10.00-20.00 

Midsommar veckan- Alla i samtliga arbetslag som har möjlighet hjälper till med  

Förberedelser. 


