Sjöbrisens trädgårds-/rabattgrupp
Den består av:

Susanna Weinberger/497, Lars Wedin/561, Eva Lindberg/157,
Anita Davidsson/597, 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 hushållen i 60-området på lämpliga växter att ha i den lilla
planteringen vid garaget

Till vår hjälp ska vi ha Mattias Persson Suorra, trädgårdsmästare från Lövhagen, som är de
som vi anlitar till att sköta våra grönytor.
Arbetet hitills:
•
•

Vi har haft fem träffar hemma hos Susanna
Mattias har varit sjuk och har ännu inte kunnat delta någon gång

Följande idéer har vi för rabatterna i 204-området
-

Vi tycker att de fem lekparkerna ska ha namn som gör att dem lättare
att refereras till. Namnen kan anspela på någon färg eller växt som är typisk för
den parken. Vi tar gärna emot förslag – skicka i så fall namnförslagen till
Susannas mail – susanna.weinberger@gmail.com

-

Vi vill ha klängväxter som får stöd av trästolpar målade i en färg som
ger karaktär även under mörka/snöiga delen av året – gärna falurött
som de stolpar vi har sett i närmaste omgivningen. Se bild nedan.

-

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. Detta har vi redan listor på som
gruppens medlemmar har erfarenhet av. Nu behöver vi bolla idéerna med Mattias och
han måste rita detaljerade planteringsanvisningar för varje rabatt.

-

Förutom stolpar för klängväxter ska det även finnas större stenar samt trampstenar på
lämpliga ställen som gör att man hellre kliver/klättrar på dem än på växterna. Det är
både praktiskt och vackert.

-

Alla rabatterna ska ha ett underhållsschema som ska finnas på hemsidan så alla kan se
vad de innehåller och vara känt av styrelsen och underhållsfirman som vi anlitar.

-

Vi hoppas på att i höst kunna göra planteringarna med hjälp av samfällighetens
medlemmar – utgående från ritningar som Lövhagen har tagit fram åt oss.

De små vägrabatterna i 60-området
-

Här finns det ett flertal förslag som behöver bollas med Mattias på Lövhagen. Han har
också kommit med flera idéer till styrelsen tidigare.

-

Grundtanken är att det ska vara växter med ickeexpansiva rötter eller rötter som söker
vatten mycket aggressivt, eftersom det kan förstöra den nyanlagda asfalten.

-

De husägare som vill sköta sin rabatt ska få ett flertal växter att välja mellan medan de
som är mindre intresserade ska kunna lägga plattor där istället.

-

Värt att påpeka är att det numera är fastställt att dessa små rabatter ligger på samfälld
egendom och om de sköts dåligt eller påverkar omgivningen negativt så kan
samfälligheten bestämma vad som ska göras med dem.

Närmaste tidens arbete:
•
•
•

Mattias är tillbaka i tjänst och en mötestid håller på att planeras in.
När detaljplanerna för 204-rabatterna är gjord kommer främst arbetet med stolpar
och stenar genomföras.
I höst kommer de flesta planteringarna göras. Vi hoppas att vi medlemmar kan
göra detta tillsammans. De som är intresserade av att hjälpa till med detta är
välkomna att höra av sig till Susanna.

