
Vårstädning 2015 
Brf Nipfjället 10 

 

Till anslagstavlan 

 
Hus 76 

Rengöra och olja in utemöblerna 

Slipa och olja in porten 

Ta bort ev skräp i häckarna 

Städa baksidan 

Kratta och plocka skräp längs med gångvägen och bakom huset. 

Lägga ut jord på gräset och så i gräs på baksidan. 

Göra i ordning rabattlådan 

Skrapa mossa och ta bort ogräs på gångvägarna och plattorna  

Sopa ur cykelförrådet. 

Städa ur soptunneskåpet. 

Ta ut blomlådorna 

Ta bort saker ur källarförråden och sopa ur gångarna 

Sopa/spola rent gården 

 

Redskap finns att låna. Skräp läggs i sopsäckar för borttransport. 
OBS! Ingen krattning av rabatterna, eller beskärning av buskar. 

Det sköter vår trädgårdsfirma.  



Vårstädning 2015 
Brf Nipfjället 10 

 

Till anslagstavlan 

 
Hus78 

Börja med uteplatsen så att den är klar till korvgrillandet ska börja 

Slipa och olja in porten 

Rengöra och olja in utemöblerna 

Ta bort ev. skräp i häckarna 

Skrapa mossa och ta bort ogräs på gångvägarna och plattorna  

Sopa ur cykelförrådet. 

Städa ur soptunneskåpet. 

Ta bort saker ur källarförråden och sopa ur gångarna 

Sopa/spola rent gården 

 

Redskap finns att låna. Skräp läggs i sopsäckar som för borttransport. 
 

OBS! Ingen krattning av rabatterna, eller beskärning av buskar. 

Det sköter vår trädgårdsfirma. 

 

  



Vårstädning 2015 
Brf Nipfjället 10 

 

Till anslagstavlan 

 
Hus 80 

 

Slipa och olja in porten 

Rengöra och olja in utemöblerna 

Ta bort ev skräp i häckarna 

Skrapa mossa och ta bort ogräs på gångvägarna och plattorna  

Sopa ur cykelförrådet. 

Städa ur soptunneskåpet. 

Ta bort saker ur källarförråden och sopa ur gångarna 

Sopa/spola rent gården 

 

Redskap finns att låna. Skräp läggs i sopsäckar som för borttransport. 
 

OBS! Ingen krattning av rabatterna, eller beskärning av buskar. 

Det sköter vår trädgårdsfirma. 

 

  



Vårstädning 2015 
Brf Nipfjället 10 

 

Till anslagstavlan 

 
 

Hus 82 

Slipa och olja in porten 

Rengöra och olja in utemöblerna 

Ta bort skräp i häckarna 

Skrapa mossa och ta bort ogräs på gångvägarna och plattorna  

Sopa ur cykelförrådet.  

Städa ur soptunneskåpet. 

Ta bort saker ur källarförråden och sopa ur gångarna 

Sopa/spola rent gården 

 

Redskap finns att låna. Skräp läggs i sopsäckar som för borttransport. 
 

OBS! Ingen krattning av rabatterna, eller beskärning av buskar. 

Det sköter vår trädgårdsfirma. 

 

  



Vårstädning 2015 
Brf Nipfjället 10 

 

Till anslagstavlan 

 
Hus 84 

 

Slipa och olja in porten 

Rengöra och olja in utemöblerna 

Ta bort skräp i häckarna 

Skrapa mossa och ta bort ogräs på gångvägarna och plattorna 

 

Plantera blommor i trälådorna, och olja in lådorna. 

 

Sopa ur cykelförrådet. 

Städa ur soptunneskåpet. 

Ta bort saker ur källarförråden och sopa ur gångarna 

Sopa/spola rent gården 

 

Redskap finns att låna. Skräp läggs i sopsäckar som för borttransport. 
 

OBS! Ingen krattning av rabatterna, eller beskärning av buskar. 

Det sköter vår trädgårdsfirma.  



Vårstädning 2015 
Brf Nipfjället 10 

 

Till anslagstavlan 

 
Hus 86 

 

Slipa och olja in porten 

Rengöra och olja in utemöblerna 

Ta bort skräp i häckarna 

Skrapa mossa och ta bort ogräs på gångvägarna och plattorna  

Sopa ur cykelförrådet. 

Städa ur soptunneskåpet. 

Laga staketet 

Ta bort saker ur källarförråden och sopa ur gångarna 

Sopa/spola rent gården 

 

OBS! Ingen krattning av rabatterna, eller beskärning av buskar. 

Det sköter vår trädgårdsfirma. 

 

Redskap finns att låna. Skräp läggs i sopsäckar som för borttransport. 


