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  Information från Markgruppen 
 

 

 

Till alla boende på Får- och Björktickegången 
 
 
Den inspirerande växtsäsongen har börjat så smått och här kommer lite info från markgruppen, 
som redan träffats en gång och gått igenom litet av arbetet framöver. 
 
Vårens gemensamma städdag blir lördagen den 23 april med efterföljande grillning. 
Detaljerad info kommer senare, både via mail och i brevlådorna. 
 
Förra året gjordes en ansvarsfördelning för Btg Södras område (se bilaga). 
Eventuella synpunkter eller förändring lämnas till Btg Södras markrepresentant 
evaradberg@hotmail.com eller lapp i lådan på Btg 17 i god tid före städdagen. 
 
Vi har redan i år fällt ett antal aspar som var torra eller angripna samt en lutande björk och 
granar som blivit för stora intill en husgavel, samtliga träd fanns på Btg.  
 
Budget: Årets markpeng 129.000 kr samt 11.920 kr från föregående år.  
 
Planerade arbeten under året (inklusive förslag från boende): 
 

o Slutföra arbetet med ny gräsmatta på lekplatsen vid Ftg 82. 
o Borttagning av rabatt med gammal häck (Berberis), Ftg 112, samt förbereda för 

plantering av ny häck och i samband med det ta bort gamla kantstenar och sarg från 
tidigare sandlåda. 

o Flytta ut kantstenen så att den möter soffan, Ftg 111-112. 
o Gräva upp rötterna efter borttagen talldunge samt förbereda för ny plantering intill 

förrådet F16 mittemot Ftg 113. 
o Förnya de två gräsmattorna utanför TYBO:s gavlar på Ftg samt borttagning av en stor 

jersminbuske intill Ftg 45. 
o Räta upp kantstenarna utmed rabatten vid Btg 24. 

 
De flesta av ovanstående arbeten kommer att ske under vecka 17-18 (25 april – 6 maj) och 
utföras av ASK:s personal. 
 

o Ersätta dött plommonträd med Japansk blodlönn vid lekplatsen intill Btg 8. 
o Plantera nya buskar i slänten intill Ftg 8. 
o Gräsytan intill berget vid Btg 60 skulle kunna ersättas av en Pelarnaverlönn, efter de 

nedtagna asparna, ett tips från arboristen. 
o Snygga till slipersmuren utanför Btg 10 i avvaktan på annekteringsfrågans resultat.  

 
Vi är tacksamma för ytterligare förslag och synpunkter hur vi ska förvalta och utveckla vårt 
område. 
 
Övrig information: 
Sandsopning kommer att ske vecka 13-15 (28 mars – 14 april). 
Brunnar spolas och görs rent efter sandsopningen. 

 

mailto:evaradberg@hotmail.com


 

2022-03-22 

 
 
Slutligen vill vi passa på att hälsa de nyinflyttade till vårt trivsamma område varmt välkomna! 
Information finns att hämta under www.tickorna.se. Fråga gärna om ni undrar över något. 
 
 
Vänliga vårhälsningar från oss i markgruppen! 
  
Fårtickegången Norra: (nr 82-119 och 127-136)  
Barbro och Bo Hammarström, Ftg 109 
bb.hammarstrom@gmail.com  
 
Fårtickegången Södra: (nr 1-57 och 120-126)  
Gerd Askvik, Ftg 17 
gerd.askvik@gmail.com  
Petter Stymne, Ftg 8 
petter.stymne@gmail.com   
 
Björktickegången Norra: (nr 29-47 och 61-94)  
Staffan Elmhagen, Btg 82  
staffanelmhagen@gmail.com  
Ingrid Graneli Btg 82  
g.ingrid@gmail.com  
 
Björktickegången Södra: (nr 1-28 och 48-60) 
Eva Rådberg, Btg 17  
evaradberg@hotmail.com      
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