
  
    

 

 
Instruktioner för längombud 
 
I varje länga finns det ett längombud. Årsstämman utser längombud varje år i respektive 
länga enligt ett rullande schema. Tidsperioden löper för ett år i taget. Hushåll där person 
sitter i styrelse bör ej vara längombud då det föreligger jäv (längombuden utgör även 
valberedning). Längombuden kan delegera uppgifter till övriga boende i längan efter 
personlig förmåga. 
 
Förteckning över aktuella längombud framgår på föreningens hemsida www.kritklippan.se 
samt finns protokollfört i stämmoprotokoll och föregående års förvaltningsberättelse. 
 
 

Uppgifter för längombud: 
 

1. Längombuden skall fungera som valberedning till kommande föreningsstämma och 
därvid gemensamt föreslå kandidater till föreningens styrelse samt revisorer. Ett 
längombud anges på hemsidan/i protokollet som sammankallande och ansvarar för 
att valberedningen i god tid före stämman samordnar arbetet. 

2. Längombuden är styrelsens ”förlängda arm” och kan av styrelsen delegeras att 
utföra vissa administrativa och praktiska uppgifter inom föreningen (till exempel att 
ingå i mötesgrupper angående föreningens skötsel). 

3. Längombudet ansvarar för längans område (se bifogad karta) vid städdagarna. 
Förhinder att delta i städdagarna skall meddelas längombud så att lämplig uppgift 
kan delas ut före eller efter städdagen. Längombudet skall inför städdagar meddela 
styrelsen om det är något speciellt som behöver göras på städdagarna eller om det är 
några speciella inköp som behöver göras. 

4. Längombudet har ansvar för tillsyn och skötsel av längans grönområden. Lämpligen 
delegeras dessa uppgifter till längans alla medlemmar efter förmåga. I de fall 
området har gräsmattor som behöver klippas görs inför säsong ett 
gräsklippningsschema så att arbetet fördelas. 

5. Längombudet ansvarar för att det närmaste soprummet sköts enligt rutin. Vintertid 
bör även sandning och skottning utföras invid soprummet. Även dessa uppgifter 
sköts lämpligen med ett schema där alla i längan bidrar efter förmåga. 

6. Längombud i länga A-C ansvarar gemensamt för att farthinder monteras efter 
vintersäsong (när plogen slutat köra) och demonteras före vintersäsong så att plogen 
tar sig fram. Längombud i länga D-E ansvarar även de för ”sina” farthinder på samma 
sätt.  
 

Bilagor: 
1. Områdeskarta 
2. Mall för skötselschema (gräsklippning, soprum) 



 



Vad ska utföras och av vilken länga  

Anslå en kopia på detta schema i soprum samt kopiera och dela ut till längmedlemmarna 

Vecka nr  Adress         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Vad ska utföras och av vilken länga  

Anslå en kopia på detta schema i soprum samt kopiera och dela ut till längmedlemmarna 

Vecka nr  Adress Mvägen 4 Mvägen5 Mvägen 6 Mvägen 7 Mvägen 8 Mvägen 9 Mvägen 10 Mvägen 11 

10 X        

11  X       

12   X      

13    X     

14     X    

15      X   

16       X  

17        X 

18 X        

19  X       

20   X      

21    X     

22     X    

23      X   

24       X  

25        X 

26 X        

27  X       

28   X      

29    X     

30     X    

31      X   

32       x  
 


