
Beskrivning gällande arbetsåtaganden
• Trädgårdsgruppen omfattar rensning av expeditionsplan, Linnéagårdsplan, Bikullen vid expepeditionen, 
 skogsbacken mot Vallmovägen, rabatter runt Linnéagården och expeditionen.

• Lekplatsen – kontrollera lekmaterial, gungor, staket och byggnader. Hålla undan ogräs inom lekparks 
 området och kassera trasiga lekmaterial.

• Byggnadsvård innebär reparationer och underhåll av kolonins gemensamma byggnader (snickeri eller   
 målningsarbete). Löpande.
• Utomhusjobb område 1 innebär rensning/gräsklippning vid infart Spångavägen, uthus A & B med  
 parkeringsplatser. Lott 1 – 73.

• Utomhusjobb område 2 innebär rensning/gräsklippning skogsbacken Nyponvägen ängen vid lott 131, 
 uthus C och boulbaneparkeringen. Lott 75.131.

• Utomhusjobb område 3 innebär skötsel av festplatsen, uthus D, uthus E med P-platser Sedumparkeringen,  
 Triangelparkeringen och Gliavägsinfarten med parkering. Lott 132 - 212.

• Slyröjning runt området Linnéagården, expeditionen och lekplatsen. Löpande.

• Syn - att besiktiga samtliga lotter i juni med omsyn i månadsskiftet augusti/september. Kolonin är  
 uppdelad i fyra områden om vardera c:a 50 lotter. Två personer i varje område.

• Bakning – mestadels bullar till Linnéas caféverksamhet. Materialet betalas av föreningen. Kaffekokning   
 att vid behov koka och servera kaffe vid skilda tillfällen (ex.vis Årsmötet).

• Pubaftnar – att vid de pubaftnar, som angetts i kalendariet hantera inköp av öl & vin, förbereda och  
 annonsera evenemanget samt finnas i baren för servering.

• Festplatsen – underhåll av grönytor, besikta byggnaderna och rapportera eventuella fel och brister till 
 styrelsen.

• Barn- &ungdomsverksamhet innebär att ordna olika aktiviteter för kolonins yngre.
• Vägunderhåll – att se över kolonins grusvägar och fylla igen ”potthål” med makadam.

• Fester – Vårfest, Midsommarfest & Ljusfest – att delta i förberedelser, planering och genomförande vid de 
 olika arrangemangen. 

• Linnéanytt – att samla in material, sammanställa, trycka upp och dela ut tidskriften till samtliga kolonister.

• Storstädning Linnéagården/exp./bibliotek - att vid säsongstart genomföra städning av dessa lokaler i olika 
 grupper.

• Underhållsstädning expedition/biblioteket – att en gång per månad (maj-aug) dammtorka och rengöra 
 golven.

• Städning efter fester på Linnéagården – att på förmiddagen efter fest torka av inredning och golv och 
 eventuellt sätta igång diskmaskin. Tömma eventuella sopor.

• Duschstädning – att se till att duschrummet är rent, byte av soppåse och fylla på torkpapper i särskild 
 väggbehållare.

• Bigården – att ombesörja att bikuporna är hela och rena, att bina mår bra och har mat (även vintertid), 
 slunga och hantera försäljning av honung.

• Skolungdomar i sommarjobb – att samarbeta med Stadsdelsnämnden, förbereda med personal och  
 schemaläggning, göra inköp till bl.a. bakning, handleda och stötta ungdomarna i caféverksamheten och 
 andra sysslor.

• Flaggning – att vara insatt i landets olika flaggdagar och dess regler, att hissa och hala de olika flaggorna, 
 som föreningen har i sin ägo.

• Anslagstavlor - att kontinuerligt ta bort gammal information, se till att ingen aktuell information blir  
 överlappad av annan information. Tavlornas högra sida är för föreningens och styrelsens information, den   
 vänstra för privat och annan affischering.


