
BRF VOXNAN – GÅRDSGRUPPEN 
 
UPPSTARTSMÖTE Lördag 23 februari 2019, kl 11 i Bytesrummet 

NÄRVARANDE: 
Helena Eriksson nr 15, helena.eson@gmail.com, Tel: 070-6680986, har FB 

Åsa Jalloh nr 6, jallomby@yahoo.se, Tel: 070-7303615, har FB 

Lena Axelsson nr 26, lena.im.axelsson@gmail.com, Tel: har FB 

Sandra Wessman nr 1, esk.wessman@gmail.com, Tel: 072-2830772, har FB 

 

ANTECKNINGAR 

• Förslagsvis startar vi en Facebook-grupp där vi kan kommunicera. Helena fixar, och påbörjar en kontaktlista. 
• Nuvarande sorters växter mm. Det finns en pärm med planteringsskisser, beställningslistor etc. Åsa tar med till 

nästa möte. 
• Vi gör en inventering i vår. Ta fram ny skötselplan, vad behöver göras etc. Går igenom förrådet. I April, någon 

gång efter nästa möte den 13/4. Helena kallar. 
• Budget enl styrelsen: 50.000kr/år. Små inköp kan göras utan godkännande, spara kvitto. Större, mer permanenta 

inköp ska stämmas av med styrelsen. Kommande kända kostnader:  
Byte av kantsten. Fundera på lösningar. Ta in offert. För 2020 års budget eller senare, ej 2019.  
Jord och näring. Tex ros-jord och rododendron-jord 
Komplettering av växter 

• Lenas dröm: Runt lekplatsen: mer blommor, för olika årstider. Skapa en liten oas, sirligt och blommigt. Tex 
rosenskära, höstanemoner. 

• Sandras dröm: Finare kring 1:an. Mer, bättre jord. Ev flytta växter och fylla på med mer. Vad kan växa söder om 
huset? Vad händer kring grovsoprummet? Spaljé med klätterväxter? Elbils P-platser i framtiden? 

• Vilka intressen finns; odling, lek, sittplatser, grillplatser mm? Maria eller Alexandra: sparades alla förslag som 
skrevs ned någon gårdsdag? Helena kollar. Uppdatering! Detta svar kom från Alexandra:  

Det som önskades av medlemmarna den gårdsdagen var:  
- en berså att sitta i (lite med ombonat och privat)  
- fasta grillplatser 2 ST på gården med cementrör och galler.  
- bärbuskar runt lekplatsen och en låda att förvara leksakerna i.  
- cykelställ och förvaring för dem  
- städa trädgårdsboden ev köpa in material  
- komposten ta hand om  
- krukor större modell till alla portar med blommor  
- anslagstavla i backen utanför miljöhuset 
 
• Önskemål om förvaring till lekplatsen. Vad finns för alternativ? Tex ett tak med en öppen låda under. Placeras 

inne i lekplatsen. Lena undersöker.  
• Lappar för intresseanmälan till gruppen i trapphus. Helena skriver ut. Åsa och Lena sätter upp i trapphus.  

 

NÄSTA MÖTE: LÖRDAG 13 APRIL KL11, BYTESRUMMET 
Kallelse i form av lappar för intresseanmälan i trapphusen. 

 
Vid pennan, 

Helena 

mailto:helena.eson@gmail.com

