
Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 2

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K     L Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 4

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K     L Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 6

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 8

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 10

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 12

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 14

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 16

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.



Annestorpsvägens Samfällighet (vår)
Viktiga åtgärder länga
Länga: 18

Deltagit:    A     B     C     D     E     F     G     H     J     K Sista inlämningsdatum: 2021-05-23
(närvarande hushåll inringas)

Aktivitet
Åtgärdat

Ja/Nej Anmärkning
Löv och skräp krattas upp från gräsmattor och 
gångvägar.
Kontrollerna även egna buskar / träd så att de inte 
sträcker sig utanför respektive tomtgräns. Notera att 
de växer till sig - klipp extra!
Rensa ogräs gångar/garage.

Rensning av brunnar. Kontroll dagvattenrör.

Tak:
Tak och huvar inspekteras, hängrännor rensas - både 
på huslängor och garage. Kontrollera huvar att dessa 
inte är lösa (ryck!). Kontrollera även markanslutning 
stuprör.
Inspektion ventilation i husgrund och tak, 2 st upp till 
tak och minst 4 st galler som rensas (gavlar).

Krypgrund:
Rensa från skräp.
Kontrollera att hela markytan täcks av åldersbeständig 
markplast.
Kontrollera att fukt inte kryper längs väggar - 
fuktmätare finns att låna hos kassören (Peter, 10E).
Kontrollera rör - inkommande vatten respektive 
avloppsrör så att dessa är hela och inte läcker.
Kontrollera att det är bra drag i krypgrunden, dvs att 
luftgaller etc inte är igentäppta - skall inte lukta dåligt.
Kontrollera att inga elektriska kablar eller utrustning 
ligger direkt på marken.
Några förändringar från föregående år?
Öppning o stängning av kallvattenskran i grund.
Glöm inte att göra det också i respektive hus!
Råttfällor skall kontrolleras samt byte av bete. Antalet 
slag noteras.
Kontrollera förekomst av råttor/möss. Notera 
ökning/minskning från föregående städdag.

Städning av lekplats. Flytt av blomlådor.
Inspektion lekplats (gungor, staket etc.)

Översyn av parkeringsyta.
Rengöring av garageportar.

Övriga åtgärder:
Kontroll av träd, staket, avställningsplatser, asfaltsytor, 
sandlådor etc

Åtgärder/övrigt specifikt denna länga
Låt en person städa lekplatsen.
Buskar och träd som hänger ut på gångbanorna måste klippas. Längan ansvarar för det. Styrelsen kan låna ut 
verktyg (grensåg, motorsåg).
Kontroll av vattenslangar i grunderna (för de längor som har sådana)

Namn på kontaktperson 2021:

Ifyllt städprotokoll skall lämnas till Christer G 8D senast 23/5.

Det är obligatoriskt att vara med och ta hand om våra gemensamma ytor.


