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  Information från Markgruppen 
 
 

 

Till alla boende på Får- och Björktickegången 
 
Midsommaren står för dörren, det växer och blommar för fullt. Vissa har 
redan blommat ut, men nya arter tar vid och olika ljuvliga dofter slår emot 
oss där vi går. Vi bor i ett så vackert och välskött område där alla hjälper 
till att underhålla och bevara det på olika sätt. 
Just nu är det extra mycket som behöver fixas med gräsklippning, rensning av ogräs, vattning 
etc. men om vi alla hjälps åt så blir det inte så betungande. 
 
Vi vill också hälsa de nyinflyttade hjärtligt välkomna till vårt trivsamma område och hänvisa till 
användbar information under www.tickorna.se. Fråga gärna oss eller någon granne om det är 
något ni undrar över. 
 
Lite info från vårt senaste markgruppsmöte: 

Ca 40.000 kr har hittills utnyttjats av den totala markpengen på 129.000 kronor. 
Det har använts till nedtagning av träd, bortkörning av grenar och ris, nytt basketnät, inköp av 
färdig gräsmatta, städdag, gemensamt inköp av växter, träd, planteringsjord med mera. 
Slutförda beställda ASK-arbeten såsom lekparken vid Ftg 82, förnyat rabatt och ny kantsten vid 
Ftg 112 samt förnyat gräsmattorna vid TYBO:s gavlar och borttagning av schersminbusken intill. 
 
Planerade inköp inför hösten: 

o Komplettera ev. med ett träd på gräsmattan vid Btg 60-61. 
o Komplettering av buskar runt prydnadsträdet vid Ftg 8. 
o Inköp av nya Berberi-buskar till en rabatt vid Ftg 112. 
o Komplettering av Ölandstokar vid lekplatsen intill Ftg 119. 
o Tillföra planteringsjord för att så en gräsmatta runt buskarna framför Ftg 7. 
o Nya batteridrivna grästrimmers behövs. 
o Tyvärr är det mycket hundbajs i gräsmattorna vid Ftg 7-8 och längs gången vid Btg 75 

och 91. Skyltar som förtydligar olämpligheten i detta kommer att inköpas och sättas upp. 
o Dessutom tillkommer kostnader för arborist-tjänster vi kommer att behöva under året.  

 
Vi ser fram emot konstruktiva förslag hur ni vill utveckla vårt område. 
 

Vänliga sommarhälsningar 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 1-81 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   

   

 

http://www.tickorna.se/
mailto:bb.hammarstrom@gmail.com
mailto:gerd.askvik@gmail.com
mailto:petter.stymne@gmail.com
mailto:staffanelmhagen@gmail.com
mailto:g.ingrid@gmail.com
mailto:evaradberg@hotmail.com

