
BRF VOXNAN – GÅRDSGRUPPEN 
 
MÖTE 2 Söndag 07 april 2019, kl 10 i Bytesrummet 

NÄRVARANDE: 
Helena Eriksson nr 15, helena.eson@gmail.com, Tel: 070-668 09 86 

Åsa Jalloh nr 6, jallomby@yahoo.se, Tel: 070-730 36 15 

Lena Axelsson nr 26, lena.im.axelsson@gmail.com, Tel: 070-225 96 77 

Sandra Wessman nr 1, esk.wessman@gmail.com, Tel: 072-283 07 72 

 

ANTECKNINGAR 

o Kontaktlistan. Helena fixar klart Peter Langels och Ida Ström har anmält sig till gruppen. 
o Stålkant i rabatt för att separera jord och grus? Har funnits med i tidigare offerter men aldrig utförts. Exempel 

finns vid närliggande brf. Helena kontaktar föreningen för ev prisuppgift mm. 
o Leksaksförvaring: förslag från ABA. Ca 6.500:- Stäm av med styrelsen före inköp. Placeras nära sandlådan. Lena 
o Vimplar: att hänga vid lekparken, förslag på 99:-/st, ca 3st. Lena 
o Grovsoprummet: förslag på att måla det, tex anlita någon ”street art” konstnär. Stämma av med styrelsen för 

utgift och upphandling. Lena mfl  
o Insektshotell: Helena kollar 
o Pärm för Trädgårdsgruppen; Åsa lämnat över till Helena. Med planteringsskisser, nuvarande sorters växter, 

beställningslistor etc. 
o Inventering av gården. Vi har gått igenom vart det behöver fyllas på med jord och nya växter, samt andra 

möjliga projekt. Se att-göra-listor och förslagslista nedan. Listorna kommer lyftas ut från protokollet och fyllas 
på. Checklistor för gårdsdagarna tas fram, skrivs ut och sätts in i pärmen/läggs upp på hemsidan. Helena 

o Ny inventering bör göras senare i vår när mer växter börjat spira. Ta fram ny skötselplan, vad behöver göras 
årligen etc. Ev ta fram nya ritningar och skisser över gården för enklare överblick.  

o Kantsten: Bedömning har gjorts av gruppen att byte av kantsten inte är av hög prioritet. Vi tycker de befintliga 
är ok, smälter in och har lite fin ”patina”. Dock behöver de rättas till, höjas, bytas ut och kompletteras på vissa 
ställen. Görs i senare skede. 

o Runt lekplatsen: mer blommor, för olika årstider. Tex rosenskära vid staketet mot söder, bredvid smultron och 
flädern. Vid staketet i öst planteras vårlökar under hösten. Lena 

o Rabatt vid port 13: Växter ser ut att ha försvunnit/skadas efter grävning för el. Vem ansvarar för åtgärd? 
Kantsten ej återställd på acceptabelt sätt. Vem åtgärdar? 

 

 

 

FÖRSLAG FRAMTIDA PROJEKT 

o Finare kring 1:an. Vad kan man göra med ytan söder om huset? Ev ta bort/flytta de betongplattor som nu 
ligger där. Göra det finare kring grovsoprummet. Spaljé med klätterväxter, måa? Ska det vara P-platser för elbil 
i framtiden? 

o Plantera mer vårlökar och tidigt blommande växter i alla rabatter under hösten. Beakta rådjur. Tulpaner och 
krokusar verkar de äta upp. Nedanstående lök- och knölväxter ska rådjur ej gilla/ej prioritera enl tidningen Allt 
om Trädgård och verkar stämma i verkligheten. https://www.alltomtradgard.se/radjurssakra-vaxter/ 

Alliumsläktet Allium 
Balkansippa Andemone blanda 
Blåstjärnesläktet Scilla 
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Kejsarkrona Fritillaria imperialis 
Kungsängslilja Fritillaria meleagris 
Påsk- och pingstliljor Narcissus 
Snödroppe Galanthus 
Snöklocka (Klosterlilja) Leucojum vernum 
Tidlösa Colchicum autumnale 
Trädgårdsiris Iris Germanica-Gruppen 
Vintergäck Eranthis hyemalis 
Våriris Iris reticulata 

 
o Skapa en syrénberså eller liknande på den upphöjda gräsplätten vid Frögurkan 
o Ev fler bärbuskar vid lekplatsen 
o Höja mur vid källaringång vid port 4. Riksbyggen? 
o Uppdatera planteringsritningar över gården, komplettera med mer fakta och skötselråd. Lägga upp på 

hemsidan. 
o Förslag att måla ”soptunnorna” som står i backen vid 1:an/4:an 

  
Önskades av medlemmarna en tidigare gårdsdag:  
o en berså att sitta i (lite med ombonat och privat)  
o fasta grillplatser 2 st på gården med cementrör och galler.  
o cykelställ och förvaring för dem  
o krukor större modell till alla portar med blommor  

 

 

 

CHECKLISTA - ATT GÖRA INNAN GÅRDSDAGEN 

o Beställa jord;  
Vanlig rabattjord, ca 8m3 /8000 liter  
Rhododendronjord till 19st buskar  
Rosjord, ca 4m3 /4000 liter 
Gödsel, mängd? 
Barkflis att täcka med? 

o Beställa mer växter för att komplettera rabatter. Ev senare om de ej hinns med. Beakta rådjur, sol, blomning etc.  
Alla rabatter med Rhododendron behöver kompletteras med marktäckaren Myskmadra, ev även 
andra blommande växter.  
Örtkryddor kring fruktträden vid lekplatsen.  
Rosor till rabatt vid port 20-22.  
Blommor till rabatt vid port 14; höstanemoner mm?  

o Beställa virke till att laga bord och bänkar.  
Till bord vid Frögurkan: ca 40x92x1750mm, spårade undertill (för att undvika att de slår sig?), 4st 
Till små bord vid lekparken: Ca 18x90x1100mm. 3st. Ev fixar Lasse Larsson detta.  

o Köpa/snickra stöd till vinbärsbuskar vid lekplatsen. Stolpar med borrade hål för snöre? 
o Olja/ytbehandling till bord/bänkar?  
o Köpa insektshotell 
o Rengöring till plastmöbler 
o Behöver redskap etc lagas eller köpas in? Spadar? Har skottkärror luft i däcken? Peter kollar 
o Köpa en till fyrkantsnyckel till vattenslangarna 
o Beställa leksaksförvaring: Lena kollar med Kalle (ordf.) 
o Beställa container. Styrelsens ansvar.  
o Korv+fika. Styrelsens ansvar. 

 



CHECKLISTA - ATT GÖRA PÅ GÅRDSDAGEN (VÅR) 

o Gå igenom förrådet. Städa ur och organisera.  
o Ta fram trädgårdsmöbler. 
o Rengöra plastmöbler 
o Rengöra grillar? 
o Kratta/sopa 
o Städa skräp 
o Fixa till de kantstenar som går att fixa enkelt 
o Plantera kompletterande växter. 
o Flytta växter: 

Buskar (Anisisop och Rysk kornell) från mellan 20-22 och 18-20 till bakom 17-19 och andra platser. 
Rhododendron vid 18-20 flyttas till mellan 22-24  
Nyponros vid gången bakom 17-19 (sticker ut i gången) flyttas till mer skyddad plats.  
Flocknävor från den rektangulära rabatten vid lekplatsen till rabatter som behöver marktäckare för 
att undvika erodering och uttorkning. 
Dela och sprida ut Myskmadror vid Rhododendron 

o Ta hand om kompost 
o Flytta några av betongplattorna vid grovsoprummet till lekplatsen för att ställa leksaksförvaringen på. Återställ 

med grus där plattorna tas bort.  
o Laga bord och bänkar, vid Frögurkan och de små vid lekplatsen (ev fixar Lasse Larsson detta).  
o Olja/ytbehandla bord och bänkar? 
o Snickra/placera ut stöd till vinbärsbuskarna 
o Montera leksaksförvaring? 
o Sätta upp insektshotell 
o Intresseanmälan för ev bevattning och skötsel under sommaren 

 

 

 

 

 

NÄSTA MÖTE EJ BESTÄMT, UTLYSES I GÅRDSGRUPPENS FACEBOOK-GRUPP 

 
Vid pennan, 

Helena 


