
Sjöbrisens trädgårdsgrupp 
 
Den består av:  Susanna Wedefelt Lindgren/497, Lars Wedin/561,  
  Eva Lindberg/157, Anita Davidsson/597 och  
  Constantina Olstedt Blakely/121 
 
Vi har två uppdrag: 
 

• Att ta fram förslag till hur rabatterna kring lekparkerna i 204-området kan se ut 
• Att ge förslag till medlemmarna i 60-området på lämpliga växter att ha i den lilla 

planteringen vid garaget 
 
Båda de nämnda rabatterna ligger på samfällighetens mark och är gemensamt ansvar för 
Samfälligheten. 
Hittills har 60-områdets små garagerabatter varit skötta av medlemmarna själva. Framöver är 
det valfritt hur man vill göra. Vissa har redan nu valt att lägga plattor i denna rabatt och har 
därmed bestämt att inte plantera någonting där just nu. Framtida ägare har möjligheten att ta 
bort plattorna och åter plantera växter där. 
 
Det vi kommer fram till ska vara lämpligt att sköta för en trädgårdsfirma som Lövhagen, som 
idag är dem vi anlitar till att sköta våra grönytor. De ska sköta de stora rabatterna samt de 
fyrkantsrabatter som medlemmarna väljer att överlåta skötseln av till samfälligheten.  
 
Slutligen är det styrelsen som tar beslut om vilken lösning som väljs till de stora rabatterna. 
 
 
Arbetet efter sommaren: 
 

• Vi har inte haft flera träffar då arbetet nu överlämnats till en trädgårdsdesigner 
• Vi har, tillsammans med styrelsen, valt att till designen av de stora rabatterna anlita ett 

annat företag, inte Lövhagen. 
• Av olika skäl,  bland annat att  arbetet med designen har kunnat starta 

först i  september, så kommer inte 204-planteringarna att göras nu i höst 
utan till  våren 2014. 

 
204-områdets rabatter 
 
Följande idéer har vi för rabatterna i 204-området 
 
- Lekparkernas namn: 
 Vi tycker att de fem lekparkerna ska ha namn som gör att dem lättare  
 att referera till. Inga förslag har inkommit från medlemmarna. Vårt förslag är att 
 de ska heta Blå Gården, Rosa Gården, Gula Gården, Röda Gården och Gröna 
 Gården. Merparten av blommorna i de olika gårdarna kommer att följa gårdens 
 färg utom i Gröna Gården, den stora med tre rabatter, där alla färger kommer att 
 förekomma. 
 
- Vi vill ha klängväxter som får stöd av träställningar målade i en färg som  



 ger karaktär även under mörka/snöiga delen av året – dessa färger kommer att 
 vara gårdens färg. 
- Vi vill hitta lättskötta växter med flera kvaliteter som gör att alla lekparkerna har 
 någonting spännande att titta på och uppleva under alla tider på året – bär, doft, 
 fjärilsmagneter, vackra blad, blomfärger, bark mm. Våra listor på favoritväxter 
 har trädgårdsdesignern fått och använder som underlag till designen. Inför inköp  
 av växter och planteringen till våren kommer vi att ha skisser på alla rabatterna 
 och listor med antalet växter av varje sort. 
 
- Vi har släppt idén med stora stenar men har kvar tanken att dessa långa rabatter 
 på lämpliga ställen ska ha trampstenar så att man ska kunna korsa rabatten på ett 
 bra sätt. Rabatternas lägen och omgivning är olika så det kommer att vara 
 lämpligt på vissa och kanske inte på andra. Det anpassar vi till varje gård. 
 
- Vi kommer att lägga ut bevattningsslangar i planteringarna så att de ska vara 
 enkla att vattna när det behövs. Extra passning kommer att krävas de första tre 
 etableringsåren.  
 
- Alla rabatterna ska ha ett underhållsschema som ska finnas på hemsidan så alla 
 kan se vad de innehåller. Därmed ska det vara enkelt både att se efter vad en 
 favoritväxt heter samt se hur de ska skötas på bästa sätt. Det är information som 
 är bra för alla, medlemmar, styrelsen och underhållsfirman som vi anlitar. 
 
Höstens och vinterns arbete inför planteringen på våren 2014 
 
- Nu under senhösten kommer rabatterna att förberedas av Lövhagen. 
 Ogräsgrävas och jordförbättras så att de är redo till våren att planteras i.  
 
- Nu närmaste veckorna kommer designen att färdigställas och offertförfrågningar 
 kan sen skickas ut till flera på marknaden. Både vad gäller växterna, slangarna 
 och viss hjälp med planteringen.  
 
- Träställningarna kommer att tillverkas och målas. Först en prototyp och om den 
 ser bra ut så görs även de resterande 13 (två i varje rabatt). Vi har en 
 offertförfrågan ute nu på dem.  
 
- Vi kommer sen under våren, en rabatt i taget, att genomföra planteringen av alla 
 växterna. Detta arbete behöver vi göra tillsammans, annars blir det väldigt dyrt. 
 Vi återkommer till er medlemmar när er närmaste rabatt ska göras iordning och 
 hoppas på att vi blir ett gäng på varje lekpark som kan hjälpas åt.  
 
- Rabattgruppen kommer att hålla en liten informationsträff om varje lekplats 
 rabatt till de medlemmar som är intresserade. Lappar  kommer i lådorna till de 
 som bor närmast när det är dags för detta! Hör gärna av er till Susanna på 
 susanna.mw.lindgren@gmail.com om det är någon rabatt som ni helst vill veta 
 mera om. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
60-områdets rabatter 
 
De små garagerabatterna i 60-området 
 
- Förslag på växter läggs ut på hemsidan under vecka 41. Flertalet förslag 
 kommer från Lövhagen och de medlemmar som vill sköta sin rabatt själva väljer 
 bland dessa förslag. Om man har egna idéer så går det mesta säkert bra, men hör 
 av er till Susanna Wedefelt Lindgren för en liten koll.  
 
- Grundtanken är att det ska vara växter med ickeexpansiva rötter eller rötter som 
 söker vatten mycket aggressivt, eftersom det kan förstöra den nyanlagda 
 asfalten. Det innebär att endast små prydnadsträd och lägre buskar är lämpliga. 
 
- Några som inte vill använda sin plantering har fått plattor lagda där istället för 
 växter. 
 
- De som vill ha plantering men vill att samfälligheten ska ta hand om den 
 kommer att få tre olika varianter att välja på – ölandstok ”Red Ace”, 
 dvärgpraktspirea ”Manon” och norskspirea ”Grefsheim”. För att det ska vara 
 lättskött för samfälligheten planteras inga marktäckande växter runtom. 
 Visserligen kommer ogräs men det blir lättare att ta bort rationellt med 
 skyffeljärn. 
 
Hör av er till Susanna Wedefelt Lindgren; susanna.mw.lindgren@gmail.com i följande 
ärenden: 
 
1. Om ni inte vill  sköta er plantering själva och vill att Samfälligheten ska göra det. 

Ni som vill detta bör höra av er och berätta vilket husnummer ni har samt vilket av de tre 
förslagen som ni väljer. Om ni inte väljer så väljer samfälligheten åt er. Buskarna kommer 
att köpas in på våren 2014 samtidigt med växterna till 204-områdets rabatter. 

 
2. Om ni vill  sköta er rabatt själva och har egna idéer för växtvalet. Bolla gärna 

idéerna med Susanna så att de stämmer med styrelsens riktlinjer. 
 
OBS!! Om ni väldigt gärna vill  plantera er rabatt innan vintern så går det bra 
att  plantera buskar så länge som man kan gräva med spade i jorden. Så när 
asfalten är lagd är det fritt  fram tills tjälen kommer! 
 


