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Underhåll av samfälligheten
Många har i samband med den senaste rensningen engagerat sig mycket för att snygga upp vårt område. Ett stort tack
till er alla. Med en liknande insats i augusti så torde alla
våra ytterplanteringar vara i godkänt skick.
I samband med den senaste rensningen så spreds ca 4 m3
täckbark i nyrensade planteringar. Ca 30 m tryckimpregnerade plank köptes för kantavgränsning till grusgången i
område C och 15 m till renovering av bord i område A. Och
grushandlaren skrapade bort gammalt grus och lade på nytt
finare grus på grusgången i område C. Det blev nog 2-3 m3
grus. Ta gärna en titt på den nya grusgången. Motsvarande
renovering kanske är aktuell i ditt delområde?
I område B har skräpiga buskage tagits bort och ersatts med
gräs.
Vi planerar nu för att E-gruppen inom kort ska kunna tillverka och installera en ny sandlåda i område D samt ett nytt
staket kring gunggropen i område A. En översyn av konstruktionen av lekstugan i område B bör också göras så att
inte planken i väggarna glider isär.
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Ytterligare exempel på
goda insatser

Lavendel
I dessa tider då det gäller att se till att bin och andra insekter
klarar sig kan det vara lämpligt att plantera lavendel. Utmärkt kantväxt som snabbt breder ut sig.

Blomlådor
Lite varstans finns blomlådor utplacerade på gatorna i området. Det är tacksamt om du hjälper till att förse dessa med
vatten under sommaren. Och låt sedan den som planterat i
lådan hantera den till hösten. Det är i många fall perenna
växter som finns i lådorna och dessa ska inte rensas bort!

Och så önskar vi oss alla en riktigt skön midsommar. Förhoppningsvis fixar meteorologerna acceptabelt väder det
här året!
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