
Julgranen
Varje år ställer vi upp en gran på Torget. Det ordnas gemensamt av medlemmarna. Här är
några saker som kan vara bra att veta:

● Det finns ett färdigt hål för granen som större delen av året är täckt av ett lock. Locket
brukar oftast förvaras i Gml styrelserummet (bakom 55:an) när det inte används.

● Belysning (och ett skyddshölje för elkopplingen) och pinnar/träbitar att staga upp
grenen med finns också i ett skåp där - bredvid förrådet av dörrar.

Granresning
● Bra-att-ha: hammare eller gummiklubba, buntband, avbitartång eller kniv (om

sladden fästs med buntband, oftast funkar det att bara hänga upp den) och stegar.
● Utemiljöansvarig i styrelsen beställer en gran som levereras till Torget.
● När det är dags att resa den brukar någon göra ett upprop på Inforiksradet-mejllistan:

“Kom till Torget kl 10 på lördag! Dags att resa granen.”
● El till belysningen tas från en kontakt vid ateljén 67:an och sladden är upphängd i en

tall. Sätt i kontakten (lämplig stege kan lånas i Butiken). För att komma åt sladden i
tallen behövs en längre stege. Närmaste stege finns i förrådet på baksidan av 53:an.
Enklaste sättet att få ut stegen är att öppna fönstret närmast dörren och ta ut den den
vägen. (Det finns också stegar i Miljöstugan, gräsklipparförrådet.)

● Enklast är att vira belysningen runt granen medan den fortfarande ligger ner. Sätt
skarven till elsladden (med skyddshöljet) högt upp i granen så att sladden går i luften
från tall till gran. Säkrare än om den skulle ligga på marken!

● Det kan vara bra att ha ett par buntband, eller liknande, för att fästa skyddshöljet i
granen och ev sladden i tallgrenen.

● När den ska resas upp är det bra att ha ngt smalt, hårt att hålla emot med, i hålet -
för att styra den på plats. Samma princip som ett skohorn.

● Sen är det bara att hålla granen rak medan någon hamrar fast pinnar/träbitar runt
foten på granen så den står stadigt.

Nertagning
I samband med julgransplundringen (under eller efter) är det dags att ta ner granen igen.

● Bra-att-ha: såg, avbitartång eller kniv för att kapa ev buntband och stegar.
● Om sladden har fästs i tallen - börja med att lossa den.
● Såga av granen och lämna foten kvar i hålet, den är förmodligen fastfrusen.
● Samla ihop belysningen och lägg tillbaka i Gml styrelserummet.
● Häng upp sladden i tallen. Stege behövs - se granresningen.
● Dra ur kontakten vid 67:an. Så att sladden inte är strömförande om den skulle ramla

ner.

Efterarbete
● När tjälen gått ur marken är det dags att ta bort resten av granen. Det kan vara lite

bökigt eftersom träbitarna är blöta och har svällt. Kofot eller liknande kan hjälpa till.
Bra om pinnar/träbitar kan sparas till nästa år. Lägg dem på tork på tidningar på
golvet i Gml styrelserummet innan de läggs in i skåpet i väntan på nästa jul.

● Sätt tillbaka locket i hålet på gräsmattan.


