
Städlista 2020 

 
 

27/6-28/6   8/8-9/8 

Peter Glaas  Mattias Frank 

Isabella Glaas  Urban Pettersson 

 

 

4/7-5/7   15/8-16/8    

Josefine Sundberg  Per Erik Jonsson 

Johan Larsson  Ulf Bjursell 

 

11/7-12/7   22/8-23/8 

Daniel Holmberg  Per Boman 

Jonas Brännström  Benita Lindgren 

 

18/7-19/7   29/8-30/8 

Magnus Eriksson  Stellan Karlsson 

Anita Eriksson  Lorenz Karlsson 

 

25/7-26/7   5/9-6/9 

Tomas Bergqvist  Bosse lundström 

Leif Eriksson  Kerstin Lundström 

 

1/8-2/8   12/9-13/9 

Leif Olofsson  Martin Alfredsson 

Berit Olofsson  Tina Alfredsson 

 

 

Dessa grupper ansvarar för att plocka bollar och kolla/städa toaletterna 

Söndag den vecka ni är placerad i. 

Passar inte veckan, byter ni själva med någon i en annan grupp. 

 

Första gruppen ut får instruktioner och nycklar av Ronny Sundberg 

Sedan får andra gruppen instruktioner av första gruppen osv. 

 

Se till att kontakta varandra i god tid så ni hinner få nycklar. Den som har 

nycklar lämnar till nästa på listan. 

 

Listan fylls på med fler namn om det kommer in fler medlemmar som 

betalar senare. 



 

 
 

Utförliga arbetsuppgifter 
 

 

Bollplockning  

Nyckel till bollmaskin och fyrhjuling fås av föregående grupp. 

Fyrhjuling står i orange container vid garageområdet och bollupptagaren står 

på rangen, plockare och hink för peggar ligger på flaket. 

Bollupptagaren kopplas till fyrhjuling och sedan kör man runt på rangen till 

dess att alla bollar är upptagna. 

Glöm ej att plocka upp bollar som ligger utanför rangen ( bra skogsträning, 

använd pegplockaren ) 

 

 

 

Viktigt: 

Tag bort ALL sten innan du öser över bollarna i bollmaskinen annars blir det 

stopp i bollmaskinen. 

Fyrhjuling och bollupptagaren ställs sedan tillbaka på ursprunglig plats. 

Som tidigare år får ni givetvis slå bollar gratis den dag ni har rangen. 

 

 

 

Städning av toaletterna och range området på helgen. 

Obs: Detta gäller båda toaletterna. Den vid klubbstugan och den ute på 

banan. 

Sopa golven, skura golven, skura upp toaletter och handfat. 

Töm papperskorgar då dessa är fulla ( eller luktar ). 

Plocka upp skräp och peggar runt omkring range området. 

 

 

 

Bollplockning sker på Söndag kväll efter kl 18:00 

 

Städning och underhåll sker Söndag.  

 

 

 

Övrigt: 

Låt sunt förnuft råda. En tanke man kan ha när man har ansvar för över  



anläggningen: 

”hur skulle jag vilja att det såg ut på området på den bana jag åker och 

besöker” 

 

 


