
   
 

Vårstädning 18-19 april 
Pärlröksgången MARK 

 

Dags att städa och göra fint på våra gemensamma torg och gångar 
 

Vad ska vi som boende göra? 

• Boka gärna in en tid när ni samlas på just er gård/torg för städningen & fika  

• Sköta om och vårda ert torg, klippa gräs, rensa rabatter och vara med och jobba/hjälpa till med 
sådant vi får och kan utföra själva på det inre området.  

• Glöm inte utsidan, mot gången av din fastighet. Se på din fastighet från utsidan.  

• Passa på att inventera och komma in med framtida önskemål om upprustning för just er gård 
(mejlas in av er Torgrepresentant). Era önskemål & engagemang håller Krusboda fräscht! 

• Umgås och lär känna dina grannar 

Ju mer vi utför själva, ju längre räcker vår gemensamma peng till inköp och upprustning av olika slag.  

Funkar inte gräsklippningen på gården? 
- skaffa en ”stafettpinne” och skicka vidare när du klippt gräset! 
 

Risflak/Kompostflak placeras ut på följande torg: 

• Torg   4 (Pärlröksgången 101 – 109) 

• Torg 14 (Pärlröksgången 311 – 317) 

 
HÄMTA GÖDSEL Lördag 18 april kl 9-10 finns Sören och Anna vid förrådet Parkering K  

(vid inre hörnan till vänster). 1 påse (10 kg) gödsel per gård. 
 

KOM IHÅG!  Det finns en gemensam el-gräsklippare för att vårda gården.  
Din gårdsrepresentant kan kvittera ut en nyckel till förrådet vid Parkering K 

 
Inga plastsäckar får lämnas vid flaken, allt sorteras direkt!  
OBS! Om flaken blir fulla så får man inte lämna säckar utanför flaken utan måste då köra ner dessa till komposten. Nere vid 
komposten på Stensötegången, sorteras ris och kompost direkt efter skyltarna. (Inga säckar lämnas här heller) 
Komposten/renset från våra privata rabatter/tomter får var och en ta hand om och köra till komposten själva. 

 

Hälsningar från Pärlröksgången Mark 
Sören & Anna 

 Kontakt: parlroksgangen.mark@gmail.com 
  
Håll dig uppdaterad på www.ask-krusboda.se  


