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Större åtgärder i utemiljön 2014 till 2017 – en översikt
Här tas långtifrån allt upp som genomförts under dessa år, sådant som löpande skötsel,
föryngringsbeskärningar, reparationer av staket mm finns inte med. Det finns även ett
dokument som tar upp vilka växter som planterats i de olika rabatterna under dessa år.

2014
Avfallshanteringen
Då fanns ett skåp för hushållsavfall med 3 stora sopkärl (660 lit) vid Mh 5 och i övrigt platser
med gröna sopkärl vid Mh 21, 14 och 10. Våren 2014 gjordes en ny plats för hantering av
hushållssopor i ordning vid Mh 23 som då ersatte platsen vid Mh 21. Nya sopskåp köptes in
från SanSac så att alla kärl nu står i sopskåp av impregnerat trä. Det blev större utrymme för
sopor och snyggare. Containern för grovsopor m.m. avskaffas.

Planteringar/Rabatter
Under 2014 genomfördes den första etappen av förnyelse av planteringar/rabatter. Det som
prioriterades då var rabatter norr om Mh 9-11 (norr om vägen utanför detta hus) samt
rabatter inkl ny kantsten öster om Mh 19-23 (öster om vägen framför detta hus) och norr om
gaveln vid Mh 23.
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Utemöbler m.m.
Vi har ett antal utemöbler inom vårt område. Några i trä på järnstomme är ca 20 år gamla
men trädelarna byttes ut 2015. Åren 2014 och 2015 inköptes 2 ”Picknickbord med ryggstöd”
av återvunnen plast med galvat underrede (dvs sammanlagt 4 bord).
År 2014 inskaffades nya papperskorgar.

2015
Planteringar/Rabatter
År 2015 genomfördes förnyelse av rabatterna inkl ny kantsten intill huset Mh 13 -17. En gång
togs upp österut från Mh 15 till gräsmattan.

2

Lekplatserna
År 2015 förnyades lekplatserna. Lekplatsen vid Mh 14-16 fick en ny gungbräda med nytt
fallsäkert underlag, en ny sandlåda, ett nytt gunglekdjur och nya småbarnssitsar till
gungorna. Lekplatsen vid Mh 9 fick ny sand i sandlådan, uppluckrad sand i övrigt och en liten
karusell. En liten vippgunga flyttades till ny plats och lekhuset fräschades upp.

Avfallshantering
Från november 2015 har vi även hämtning av matavafall.

2016
Planteringar/Rabatter
2016 genomfördes förnyelse av planteringen sydväst om garaget, nära Mh 8. Dessutom
förnyades delvis rabatten inkl ny kantsten utanför Mh 18-22. Kurvan på vägen från söder in
till Mh 18/16 från p-platsen breddades och kraftiga stålbågar sattes upp intill kantstenen i
kurvan. En ny skylt om gångfartsområde sattes upp. Rabatterna utanför Mh 14-16
förbättrades med nya kantväxter och inramning vid varje port. Platsen för cykelstället
flyttades närmare huset och nya cykelställ sattes upp.
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Parkeringar
Under 2016 blev p-platserna uppfräschade med nya plankor, nya nummerskyltar och nya
vitmålade streck i asfalten. P-platserna breddades en aning varför två platser försvann.

2017
Förbättring av vägar med ny asfalt m.m.
Våren 2017: Ny asfaltering av vägen framför Mh 19-23 så lutningen blev ut från huset. Vägen
breddades ca 30 cm ända från föreningsexpeditionen och utmed hela huset och ett
farthinder anordnades vid Mh 21. Ny kantsten utmed huset och runt norra gaveln mot
föreningsexpeditionen samt även på östra sidan av vägen från i höjd med Mh 19 och runt
kurvan mot Mh 13-11.
Arbetet innebar även byte av kantsten vid Mh 8-12 och byte av cykelställ vid Mh 8. Mellan
Mh 12-14 breddades vägen ca 50 cm. Asfaltering även vid cykelställen Mh 14-16, utmed
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kantstenen vid huset Mh 18-22, liksom vid nya kantstenen utmed huset Mh 13-17, samt
några ojämnheter i övrigt.

Planteringar/Rabatter
Senvåren 2017 förnyades rabatten utmed huset Mh 19-23 helt. Ny jord och nya växter, samt
stenkross mot husväggen. Arbetena försenades av grävjobb vid skyddsrumskassunerna. I
rabatten vid norra gaveln Mh 23 byttes storfryle ut mot gul sockblomma. I kurvan på östra
sidan av vägen vid Mh 19-13/11 togs en rad med gamla rosor bort och ersattes med
myskmadra. Nya planteringar gjordes i delar av rabatterna vid Mh 8-12 påkallat av grävjobb
vid de tre skyddsrumskassunerna. Vid Mh 14-16 gjordes några mindre förbättringar av
rabatterna.
För att skydda kantstenar och planteringar/gräsmattor från bilar sattes några nya stora
stenar ut på strategiska platser.
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