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Planering för arbetsdag Tofta 2016-05-28 

Granholmen: 

 Slå gräset på festplatsen på Granholmen: 1-2 personer med röjsåg och kratta  

 “Klä av” och flytta midsommarstången till Alholmstorget, alternativt göra en ny 
midsommarstång: två personer. 

 Ta upp den trasiga Y-bommen ur vattnet på Ångbåtsgryggan: 2 personer med 
vadarkläder.  

 Kapa vindfällda träd nära stigen på Granholmen som utgör fara, t ex genom 
rotvältor: 1-2 personer med motorsåg, 4 personer att dra ihop stockar och ris till 
eldningshögar. 

 Rensa längs med stigen, sly och fällning, kapning och sammandragning till 
eldningshögar: 1-2 personer med motorsåg, 4 personer att dra ihop stockar och 
ris till eldningshögar.  

 Rensa på Hölasset, sly och fällning, kapning och sammandragning till 
eldningshögar: 1-2 personer med motorsåg, 2-3 personer att dra ihop stockar 
och ris till eldningshögar.  

Alholmen: 

 Slå gräset på Alholmstorg samt kratta ihop inför midsommarfirandet: 1-2 
personer med röjsåg och kratta. Ev. jämna ut marken på "fotbollsplanen".  

 Gräva ett hål för midsommarstången och förbereda med stenar för att kunna 
resa midsommarstången: 1 person med spade.  

 Snickra bänkar till Alholmstorget. Använd stockar från fällda träd som ligger vid 
Alholmstorget: 2 personer med motorsåg, plankor, hammare, spik och såg. 

 Placera gungställningen på lämplig plats och förankra den i marken med järnen 
som hänger på ställningen: 2 personer. 

 Rensa sly runt Alholmstorget samt längs stigen: 1-2 personer med röjsåg. 

 Ta hand om fällda träd vid Alholmstorget: 3-4 personer att dra ihop stockar, ris 
till eldningshögar, 2 personer med motorsågar. 

 Göra flis av sly och lägga detta på de mest sanka delarna av stigen på Alholmen: 
2-3 personer med spade, kratta och skottkärra. Henrik K eller Fredrik H 
kommer att sköta flismaskinen som samfälligheten hyr för dagen.  

 Om vädret tillåter, elda stockar och sly vid Allmänna bryggan, Alholmen: 1 
person med motorsåg, 2 personer som drar ihop stockar och ris till 
eldningshögar.  
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Lissbovik: 

 Rensa sly vid trailerparkeringen för att göra fler platser. Ulric Andersen visar 

var. 2 personer med röjsåg, ev. 1 person med motorsåg, 1-2 personer som drar 

ihop sly till eldningshögar.  

 Ev. flytta båttrailers som står fel och ta ner båthus som ännu ej är nertagna för 

att se till att tillräckligt med parkeringsplatser finns till sommaren: 2 personer, 

ev. behövs skruvdragare. 

 Laga taket på klubbhuset: 2 personer. Staffan Törnqvist (ordföranden) fixar 

materiel och verktyg. 

 Stöda inne i klubbhuset, ta ner gamla getingbon, slänga skräp och sopa: 1-2 

personer med sopborste och sopsäckar.  

 Kratta bort vass från rampen, ev. sopa bort en del alger: 1 person med kratta 

och sopborste. 

 Om det finns tillräckligt med arbetskraft: borttagning av mindre träd och sly på 

området precis bakom de två plåtskjulen och dra ner detta + det som ligger kvar 

från förra gången i området ovanför nerfarten, till eldning på strandkanten: 2 

personer med röjsåg, ev. 1 person med motorsåg, 1-2 personer som drar ihop sly 

till eldningshögar.  

 

Till ett senare tillfälle i vår/sommar i Lissbovik: 

 Skrapa/slipa och måla de två plåtskjulen när de väl är på plats på nya 

sophanteringsplatsen: tre-fyra personer med slipverktyg, penslar och färg. 

Någon ur styrelsen hjälper till med inköp av materiel. Denna uppgift kvittas mot 

en till två arbetsdagar i höst, beroende på hur lång tid det tar.  


