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Förslag på planering och upprustning inom vårt område inför år 2021 

Vi planerar att tillsammans med ASK genomföra dessa arbeten: 

• Ersätta gamla kantstenar med nya runt gräsmattan intill lekplatsen (Torg 1) vid Btg 9. 

• Upprustning av rabatter samt lägga nytt byggtimmer runt rabatterna intill Btg 64. Stubben 
efter en tidigare nedtagen lönn behöver också grävas upp. 
Rabatterna innehåller mycket rötter från den nedtagna lönnen samt aspar intill.  

• Aspbeståndet behöver ytterligare gallring och rensning vid Boulebanan vid Btg 83 samt 
intill Karusellekplatsen. Nya skott kommer upp ideligen. 

• Nedtagning av en stor oxel intill Ftg 17 (utförs av arborist). 

• I slänten intill gaveln på Ftg 8, gamla stubbar behöver tas bort och ersättas med nya 
buskar samt upprusta rasskyddet intill med nytt byggtimmer. 

• Plantering av nytt träd (skogslönn) intill Ftg:s vändplan. 
Ersätter den tidigare nedtagna lönnen. 

• Upprustning av lekplatsen (Torg 9) vid Ftg 100. Flytta den befintliga gunghästen till 
sandlådan med rutschkanan och ta bort en sandlåda. Eventuellt ersätta den gamla 
sandlådan med stenplattor. 

• Vid Ftg 112, gammalt byggtimmer behöver tas bort och ersättas av kantsten. 

• Gräva upp en schersminrabatt vid TYBO-gaveln intill Ftg 120-121 och förbereda för 
nyplantering. 

• Nedklippning samt rensning av schersminbuskage längs gaveln vid Ftg 133 intill Ftg:s 
vändplan. 
 
Förutom dessa arbeten tillkommer inköp av växter, buskar och träd. 

I övrigt kommer betongbåtar och krukor ställas ut som vanligt till våren, så att boende kan köpa 
in och plantera växter. Kvitton lämnas till Markrepresentant (Barbro Hammarström, Ftg 109) för 
utlägg, gäller endast växter och blomjord. 

Markgruppen består av: 

Marina Ljungkvist, marina-ljung@hotmail.com (Södra Björktickegången)  

Staffan Elmhagen, staffan.elmhagen@comhem.se (Norra Björktickegången) 
och Ingrid Graneli, g.ingrid@gmail.com 

Gerd Askvik, gerd.askvik@gmail.com  och Petter Stymne, petter.stymne@gmail.com 
(Södra Fårtickegången) 

Barbro o Bo Hammarström, bb.hammarstrom@gmail.com (Norra Fårtickegången) 

 
Petter Stymne, Ftg 8 har tillkommit som ny medlem i Markgruppen fr.o.m. i år. 

Vi inom Markgruppen tar tacksamt emot förslag och synpunkter på vad som behöver göras i 
vårt område! 

Barbro Hammarström 
Markrepresentant 
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