Viksbergs Samfällighetsförenings arbetslag och uppgifter
Lag
1

Lagbas
Magnus Bornevi

Viksbergsadress
Idegranstigen 10

Fastighet
2:234

2

Kjell Widlund

Kjell Widlund

2:251

3

Robert Lindström

Apelstigen 6

2:276

4

Hasse Carlson

Häggstigen 10

2:330

5

Leif Betzholtz

Aspvägen 10

2:357

6

Markus Willford

Lindvägen 5

2:21

7

Daniel Sandström

Bokstigen 6

2:371

8

Robert Ståhl

Älgvägen 1

2:061

9

Kenth Eldebrink

Trutstigen 3

2:125

10

Martin Ekerot

Lodjursvägen

2:89

11

Dan Persson

Vargvägen 8

2:130

12

Andreas Eberhardsson

Järvvägen 5

2:185

13

Lasse Olsson

Illervägen 14

2:203

14

Anders Näslund

Isbjörnsvägen 25

2:218

15

Mats Ramstedt

Storkvägen 9

2:45

Lodjursvägen 3

2:154

Central arbetsledare
Tomas Ekelöf

Kontakt
0703-720713
magnus.bornevi@hotmail.com
070 555 1828, 08-550 119 20,
08-550 94496, kjell@itv-television.se
070 453 6965
Robertlindstrom74@hotmail.com
070 584 9771, 08_550 67504
hassecarlson@bredband.se
070 6433 039, 08-550 94543
leif.betzholtz@consultorab.se
070-8858762
willford@live.se
08-550 94748, 070 204 3077
daniel.sandstrom@telia.com
08-55094489, 073-290251
robert@ztilisolering.se
08-550656605, 073 0505900
Kenth.malarglimt@tyfonmail.se
martin@excendo.se
08-550 944 99, 070 5716819
dan.persson@coffeepro.se
070-9557832
08-550 94372, 08-550 35178
Lasse_olsson@hem.utfors.se
08-550 94118
Anders74naslund@gmail.com
070-3652571
matsramstedt@msn.com

tomas.ekelof@viksberg.org

Generella upplysningar:
1. Lagen samlas på av lagbasen anvisad plats kl. 9.00 på arbetsdagens morgon och arbetet pågår längst till kl. 14.00. Deltagande
är inte obligatoriskt (ännu) men att inte delta utan seriöst förhinder är illojalt mot grannar och orsakar kostnader för oss alla då
nödvändiga arbetsuppgifter måste lösas av inhyrd arbetskraft.Eventuell förtäring i samband med städning belastar föreningen
(mot insänt kvitto).
2.

Lagbasen leder och fördelar arbetsuppgifter efter individuell förmåga och bör notera närvaro.

3.

Verktyg medtas (hämtas) hemifrån. Föreningens två röjsågar kan bokas hos Göran Lundqvist,tel 070-6987788

4.

Lagen väljer själva sina respektive lagbasar. Avgående lagbas meddelar föreningen sin efterträdare.

5.

Tider för vår och höststädning (förutsatt att vädret så medger): våreldning 30 april kl 1930 (Valborgmässoafton). Vid
hösteldning avgör ansvarig eldare tidpunkten efter städdagen, dock inom 14 dagar. Datum för att lägga sly och grenar på
brasorna är första april resp första september.
Ansvarig eldare Tegeltorp: Göran Lundqvist (070-6987788) och Holmen: Lag 7

Arbetsuppgifter:
●
Städning, sly- och dikesröjning. Sly som tas ner mm. samlas ihop och fraktas av arbetslaget till anvisad plats för vår- och
hösteldning. Städning och slyröjning kring badplatser uppmärksammas. Nödvändig hyra av släpkärra medges, under
förutsättning att behovet anmäls till styrelsen före städdagen och kvitto insänds. Som sly räknas alla buskar och träd upp till 10
cm stamtjocklek (diameter) 1,0 m ovan mark.
●

Trädinventering. Träd som önskas fällda meddelas styrelsen. Beroende på antalet träd och föreningens ekonomi kommer
farliga träd att prioriteras före övriga. Det är således inte självklart att anmälda önskemål kommer att tillgodoses. Observera att
föreningen endast ordnar fällning och kapning i hanterbara längder. Arbetslagen kan komma att få ta hand om de fällda träden.

●

Generell inventering. Finner arbetslaget något som behöver åtgärdas meddelas detta till föreningen. Är det inte akut besiktigas
det på nästa områdesbesiktning.

●

Eldning av sly och brännbart skräp på föreningens mark är endast tillåten i samband med föreningens städdagar vår och
höst om väderleken så tillåter och generellt eldningsförbud inte är utfärdat (på egen fastighet gäller kommunens bestämmelser).

●

Eldning för samkväm och grillning på föreningens mark är endast tillåten på därför iordningställda platser. Ansvaret ligger
på de eldande. Generellt eldningsförbud ska respekteras och rester tas om hand av de eldande. För iordningställande av
eldningsplats kontaktas föreningens styrelse.

●

Möte med lagbasar meddelas på hemsidan

