
Information från trädgårdsgruppen, 20180924 

 

Under slutet av denna veckan kommer vi att påbörja ett röjningsarbete i 

våra trädgårdar – Föreningsgatan 4 och 8. Vi kommer att ta detta i olika 

etapper, dels beroende på att det är en relativt omfattande röjning som 

krävs och också att vi håller på med fasadarbeten och detta gör det svårt 

att göra ”fint” i rabatter, planteringar etc. 

 

Trädgårdsgruppen ”strategi” kan sammanfattas i nedan 3 punkter 

1 Utifrån den säkerhetskonsult som Pompe konsulterat och 

hans rekommendationer, behöver vi röja i våra 

rabatter/planteringar för att göra våra ingångar/trädgårdar 

säkra ur ett överfallsperspektiv 

2 Flera hyresgäster (främst vid 4:an) har vid ett flertal tillfällen 

sett råttor i trädgården och främst i våra 

kvadratiska/rektangulära planteringar. Där är det enkelt för 

råttorna att husera pga. växterna som inte gör det möjligt för 

oss att se råttorna, bra gömställen. Vi kommer därför att gräva 

ur dem så att vi har synlig jord i dem. 

3 Det har inte på relativt länge skett en gallring och klippning av 

befintliga växter, vilket gör att vi på många ställen har många 

växter som växer i varandra och inte gör någon av dem 

rättvisa. Detta kommer vi också på sikt att åtgärda så att de 

växter som finns kvar får den plats de förtjänar. 

 

Vi kommer nu inledningsvis att dels röja en första omgång, främst utifrån 

säkerhet och råttaspekten, sen kommer mer röjning att ske och sist 

kommer vi succesivt när fasaderna är klara – att inleda den fas som vi 

kallar – ”att göra det fint” 

Nummer 4 kommer att fokuseras under 2018/2019 och så snart nummer 

8 är klart kommer allt fokus att vara på motsvarande ”att göra fint” på 

nummer 8. 

Dessa tankar och arbetsgång är förankrade i vår styrelse och vi som har 

engagerat oss i dessa frågor är från 

 



4:an Lena Brand och Gunilla Wohrm 

8:an Elisabet Wennberg 

 

Vi kommer att hjälpas åt med övergripande planering och att säkra att vi 

följer vår strategi, sen kommer vi att fokusera våra respektive trädgårdar 

– det finns mycket att göra i båda. 

 

Tankar/funderingar så tag gärna en kontakt med oss 

För trädgårdsgruppen, gnm Lena 

 

 

 

PS vår intention är att till våren göra iordning (med nytt grus) vår boule 

bana, bjuda in instruktör och se till att vi har boule kvällar på 

förhoppningsvis vår då klara gård på 4:an. DS 

 

 

 

Så här såg det ut när våra hus var relativt nya 


