
Städdag	  2015	  
Lördag	  den	  18	  april	  är	  dags	  igen,	  att	  städa	  upp	  efter	  vintern	  och	  göra	  
fint	  inför	  en	  kommande	  fin	  sommar.	  

Samma	  schema	  som	  vanligt,	  göra	  iordning	  det	  som	  brukar	  göras	  i	  vart	  och	  ett	  av	  de	  olika	  
områdena.	  Möt	  upp	  dina	  grannar	  kl	  10.00	  	  på	  den	  vanliga	  platsen	  för	  ditt	  område.	  Där	  finns	  
det	  mer	  info	  om	  uppgifter.	  

Tre	  fokuspunkter	  i	  år:	  
• Brasa	  vid	  korsningen	  Björksalavägen,	  Dalsalavägen,	  Bergsalsvägen.	  	  
• Nedsågad	  sly	  vid	  stigen	  mot	  Bullandö	  marina	  från	  Solsalavägen.	  Sly	  till	  Norrviksbadet.	  

Ved	  sparas	  och	  hämtas	  till	  din	  tomt	  senare.	  
• Samla	  ris	  vid	  Dalsalsvägen	  8	  och	  köra	  det	  till	  brasa	  (Norrviken	  eller	  Björksalabadet).	  

Samla	  ved	  till	  hög	  och	  hämtas	  till	  din	  tomt	  senare.	  

Och	  fördöm	  ingen	  ved.	  Ett	  kilo	  björkved	  innehåller	  lika	  mycket	  energi	  som	  ett	  kilo	  gran,	  asp	  
eller	  ek.	  Även	  om	  gran	  passar	  bäst	  i	  en	  kamin	  på	  grund	  av	  glödsprättande,	  så	  värmer	  all	  ved	  
lika	  mycket.	  Ris	  tas	  till	  respektive	  bad	  för	  eldning.	  	  	  
När	  det	  är	  klart	  samlas	  vi	  vid	  respektive	  bad	  och	  gör	  iordning	  bryggor	  och	  annat.	  	  

Norrvikens	  ena	  badhytt	  behöver	  kärlek	  så	  några	  snickare	  behövs	  för	  att	  byta	  en	  vägg.	  	  
Ny	  gul	  färg	  behövs	  på	  båda	  hytterna,	  så	  målarsugna	  medlemmar	  behövs	  på	  plats.	  	  
Det	  finns	  även	  en	  hel	  del	  att	  göra	  på	  Björkviksbadet	  så	  samlas	  där	  så	  snart	  ert	  område	  är	  
klart.	  
	  
Sedan	  avslutar	  vi	  vid	  13.00	  tiden	  med	  lite	  grillning…	  

Vi	  MÅSTE	  få	  fram	  ett	  par	  bilar	  med	  släp	  för	  att	  rensa	  längs	  vägarna.	  Grenarna	  är	  många	  och	  
så	  stora	  att	  de	  kan	  vara	  svåra	  att	  ta	  till	  brasorna	  på	  annat	  sätt.	  Jag	  vill	  gärna	  veta	  hur	  det	  går	  i	  
den	  frågan,	  så	  återkom	  gärna	  med	  ett	  mail	  om	  ni	  kan/vet	  någon	  som	  har	  möjlighet	  och	  
tillgång	  till	  bil	  och	  släp.	  Ersättning	  för	  bränsle	  kommer	  att	  utbetalas.	  	  	  

Har	  ni	  minsta	  fråga,	  slå	  en	  signal	  eller	  skicka	  ett	  mail.	  

Väl	  mött	  på	  lördag	  den	  18	  april!	  
Med	  vänlig	  hälsning	  	  Robert	  Helin	  	   	   Mobil	  	  070	  66	  33	  99	  1	  	  	  	  	  


