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Information från Styrelsen, augusti 2021 

Uteplatsen på baksidan I vår trädgårdspolicy står följande om uteplatsen: ”När området var 

nybyggt fick varje bostad disponera fyra meter rakt ut från huset som uteplats. Resterande utrymme 

skulle vara öppet för grannar som önskade passera med gräsklippare etc. Efter hand har policyn 

ändrats så att gränsen för uteplatsen slutar naturligt mot exempelvis en gångväg, garage eller häck 

mot grannen mittemot mot att marken sköts. Regeln innebär dock att grannar måste ha möjlighet att 

passera över andras uteplatser utan att hindras av staket eller växlighet.” 

Med åren har det tyvärr kommit upp hinder i form av buskar, plank etc mellan en del uteplatser. Så 

ska vi inte ha det. Av säkerhetsskäl måste det finnas utrymningsvägar så att man kan lämna husen 

både från framsidan och baksidan. Det ska inte finnas hinder för hantverkare som behöver komma 

åt på båda sidor av husen för att utföra arbeten på fastigheten. Vi uppmanar därför alla som bor i en 

länga med ”inbyggda” uteplatser att tillsammans med sina grannar se att det finns passage längs 

hela längan.  

Längsgående häckar som finns bakom eller mellan längor behöver skötas - beskäras, gödslas, 

ogräsrensas etvc - med jämna mellanrum och detta ansvarar de boende för enligt trädgårdspolicyn. 

Vi uppmana de boende som har vildvuxna häckar att tillsammans med sina grannar i längan ta tag i 

skötseln.  

 

Reliningen Arbetet är igång igen efter semesteruppehållet. Hittills har det gått enligt plan och ca 

hälften av det planerade arbete för i år är slutfört. Vi räknar med att allt skall vara klart i 

månadsskiftet september / oktober.  

Poolen Sista öppetdag för poolen för säsongen kommer att vara söndagen den 5 september. 

Därefter skall den tömmas för att vara klar att täckas över lördag den 11 september. Då behövs 

”plåtbärare”. Se info om tid från Benke på facebook.  

Fallfrukt Nu är tiden när träd och buskar dignar av frukt och bär. Plocka och njut av skörden men 

låt inte fallfrukt ligga kvar på marken! Du ansvarar givetvis själv för fallfrukt under dina egna träd. 

Träden på de gemensamma ytorna ansvarar respektive trädgårdsgrupp för. Vi ska inte utfodra 

råttor! 

Matavfall Vi är glada över att så många sopsorterar. Som ni som har facebook nog redan har sett, 

eller som ni själva har observerat, har vi under sommaren haft problem med larver i kärlen för 

matavfall. Miljögruppen har nu försett alla sophusen med sprayflaskor med ättika som kan användas 

mot larverna. Låt oss alla hjälpas åt med bekämpningen. En orsak till problemet är att påsarna med 

matavfall är för blöta. Tänk därför på att låta matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen. Du kan 

också lägga hushållspapper i botten på påsen och använda dubbla påsar om det behövs.  

Trädgårdscontainern har råkat ut för en olycka och den stora luckan sitter löst. Reparation är 

beställd, men försök inte öppna luckan innan den är lagad!  
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