
Trädgårdsschema 2018 – Brf Kärleken 
v. 19 Hus 19 Andreas och Louise

v. 20 Hus 20 Gun-Britt

V. 21 Hus 21 Fredrik och Ida

v. 22 Hus 1 Lars-Ola och Anousha

v. 23 Hus 2 Therese och Petra

v. 24 Hus 3 Kalle och Johanna

v. 25 Hus 4 Mostafa och Maria

v. 26 Hus 5 Simon och Mia

v. 27 Hus 6 Samuel och Elin

v. 28 Hus 7 Ingmar och Catharina

v. 29 Hus 8 Jens och Kerstin

v. 30 Hus 9 Emelie

v. 31 Hus 10 Mats och Malin

v. 32 Hus 11 Andréas och Ingrid

v. 33 Hus 12 Thomas och Camilla

v. 34 Hus 13 Janne och Bitte

v. 35 Hus 14 Stefan och Malin

v. 36 Hus 15 Helena

v. 37 Hus 16 Björn och Matilda

v. 38 Hus 17 Viktor

v. 39 Hus 18 Martin och Jenny

Det som varje hushåll ska göra sin vecka är:

- klippa den gemensamma gräsmattan

- rensa ogräs i den gemensamma delen av häcken 

- tömma papperkorgen vid lekplatsen
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Det sitter ett hänglås på boden (med kod 4221, se till att inte sprida koden!). Töm 
papperskorgen och släng soppåsen i er egen soptunna. Föreningen har inget eget avtal med 
återvinningsstationerna, då det skulle innebära en extra kostnad som vi i nuläget inte anser 
oss behöva. 

Viktigt att tänka på när det gäller gräsklipparen är att när man har klippt så fyller man på den 
med bensin från dunken som står i redskapsboden direkt (är det då slut så meddelar man 
någon i styrelsen)! Man lämnar inte det till nästa vecka (om ifall att det skulle vara slut på 
bensin). 

Tänk även på när ni klipper gräset i slänterna att inte gå med gräsklipparen lutad (oljan 
samlas då på ena sidan och det kan skada klipparen). Klipp istället nerifrån och upp och ta på 
så vis hjälp av gräsklipparens eget driv!

Det är jätteviktigt att ni tar ansvar och verkligen gör det som ska göras när det är er 
respektive vecka! Om folk struntar i det så blir det betydligt mer jobb för den som kommer 
veckan efter! Har ni förhinder er vecka, så försök i första hand att byta med något av de 
andra husen som står på listan. Om det inte går så hör av er till oss i styrelsen.  

/Styrelsen 


