
Instruktioner och rutiner för dina gräsklippningsdagar. 

Gräsklipparen  körs på ytorna kring lekstugan, kullen, tåget, piltunneln, bakom kåtan och 

boden, vid grillplatsen, runt hallonbuskarna och växthuset, runt pumphuset, i pulkabacken, 

nedanför trappan där lekstugan stod innan och under barnens matbord mm. 

Trimmern  körs på ytorna i skogen, runt och bakom kåtan och grillplatsen, runt landet och 

växthuset, stubbar, buskar, träd, hallonhäcken, längs med staketet, lekstugan, bron, längs 

med huset mot vägen, på parkeringsplatsen mm.  

Rensa ogräs i sandlådor. Se även över gården så att inga brännässlor  har smugit sig in, de 

trivs extra bra i hallonhäcken och bärbuskarna samt i vår lilla skog bakom kåtan, men även 

på övriga ställen. 

Sopa plattorna från sand. 

Vattna landet och växthuset med barnens odlingar. Vid varma dagar behöver vi vattna 
varje dag.

Plocka av hallon och övriga bär  när de är mogna. När hallonen mognar gör dem det med 

besked, då kommer man att behöva plocka av hallon och övriga bär var och varannan dag. 

Burkar och etiketter finns på hyllan i Helenes skafferi. Burkarna lägger man sedan in i frysen. 

Efter användningen av gräsklipparen och trimmern så behöver man rengöra dem, se till att 

det sticker ut en lagom lång tråd  på trimmern och tanka maskinerna fulla med rätt bränsle 

(se information på dunkarna) så att maskinen är i ordning inför nästa familjs jourdagar. 

Är dunken med bensin till trimmern eller gräsklipparen slut eller endast lite kvar så åker 

man och fyller på samtliga dunkar. Om trimtråden börjar ta slut, åker man och köper en 
ny.   Kvitto med kontonummer och namn lägger man sedan i kassör Helenas fack som är 

beläget i trappan upp mot personalrummet. 

Glöm inte  att fylla i datum och signatur på den eller de aktiviteter man gjort under sina 

jourdagar på gräsklippningskontrolllappen som sitter på torkskåpet i övre hallen. Då vet 

följande jourfamilj vad som nyligen har gjorts. 

Har man frågor så får man gärna ringa eller maila. Calle (Rio pappa) 0702992994, calle@walls.se




