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Information från Markgruppen

Till alla boende på Får- och Björktickegången
Sommaren har gått mot sitt slut och snart kommer växtligheten
att få några månaders vila.
Under sommaren har det fungerat bra, när vi med förenade
krafter har underhållit växterna med gräsklippning, rensning av
ogräs, vattning etc. En del nytillverkning och nyanskaffning har skett i området.
På Södra Btg har ju alla sitt ansvarsområde att sköta och det har i stort sett fungerat
väldigt bra.
Höstens städdag som blir lördagen den 29/10 organiseras tillsammans med
garagesamfälligheten och avslutas med korvgrillning. Mera information om detta kommer
ett par veckor innan.
Utförda samt planerade arbeten inför hösten:
o Asfaltering med ny kantsten vid Btg 14 är klar och i samband med det har rabatten
intill förnyats.
o Asfaltering samt ny kantsten vid Btg 24 har också blivit klar.
o Torg 2, intill Btg 24 har försetts med nya växter.
o Ett nytt träd (Ginnalalönn) har planterats på gräsmattan vid Btg 60-61.
o En upprustning av området kring Karusellekplatsen är på gång och det
kommer vi att fortsätta med även under nästa år med nya stockrabatter och en
pergola.
I år kommer växterna tas bort och ny jord tillföras i de nuvarande rabatterna på
lekplatsen. Ett träskydd för stammen till rönnen intill har satts dit.
o Tillfört planteringsjord och sått gräs runt buskarna vid Ftg 7.
o Stor beskärning av en oxel vid Ftg 17 är gjord av arboristen.
o Komplettering av nya buskar runt prydnadsträdet vid Ftg 8 är på gång.
o En rabatt med nya Berberibuskar kommer att planteras vid Ftg 112.
o Nya buskar för komplettering av Ölandstokar kommer också att planteras vid
lekplatsen intill Ftg 119.
o Skyltar med uppmaningen ”Plocka upp efter er hund” har satts upp vid flera
gräsmattor i vårt område.
Det mesta av årets markpeng har använts till ovanstående arbeten.
Facebookgruppen ”Krusboda Tickorna” har nu 71 medlemmar men har ännu inte hunnit
blivit så aktiv, men ni som vill, vet att den finns att använda för en smidig kommunikation
och information. Gruppen är inte knuten till Markgruppen.
Dessvärre har det förekommit inbrott den senaste tiden och några av oss i södra Btg
funderar på att undersöka möjligheten att starta en Grannsamverkan. I norra Btg finns det
redan en.
Markgruppen kommer i fortsättningen att ta hand om rabatterna vid garageinfarterna vid
Btg och Ftg, gäller området närmast garagens gavlar.
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Vi ser fram emot konstruktiva förslag hur ni vill utveckla vårt område.
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.

Vänliga hälsningar från oss i markgruppen!
Fårtickegången Norra: (nr 82-119 och
127-136)

Barbro och Bo Hammarström, Ftg 109
bb.hammarstrom@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

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 Södra: (nr 1-28 och 48-60)

Eva Rådberg, Btg 17
evaradberg@hotmail.com

