
Infobrev om trädgården i brf Fyrhöjden

Det har före fasadrenoveringen funnits ett system för skötsel och plantering av rabatterna
framför husen, ett s.k. faddersystem där en rabatt ”adopterades” av någon eller några i de
uppgångar som låg närmast. Den trädgårdsgrupp som nu har bildats och som hunnit träffats
en gång har enats om att bibehålla det systemet och styrelsen har gett sitt godkännande. Alla
hus utom hus 8, ”långhuset”, har nu färdigställda rabatter men utan växter. Några helt
övervuxna med ogräs.

Den trädgårdsfirma som föreningen har avtal med ska enligt uppgift börja rensa bort allt
ogräs under vecka 27. Markentrepenören har lovat att tillhandahålla och plantera buskar i de
rabatter där buskar har rivits upp. Dessa buskar har främst funnits i de rabatter som inte har
varit adopterade och avsikten är att de ska planteras i samma rabatter.

Trädgårdsgruppen och styrelsen vill därför uppmana alla som tidigare adopterade en rabatt
och vill fortsätta att göra det att höra av sig till styrelsen på infomejlen
info@bfrfyrhojden.se med namn och mejladress och gärna ett telefonnummer. De som
inte tidigare har gjort det men vill börja är också välkomna att anmäla sig.

Skriv vilken port ni bor i och vilken av rabatterna ni vill ta ansvar för, enligt systemet port nr
och rabatt till höger eller vänster om porten. Ni får gärna dela med en granne men ange då
med vem ni delar.

Trädgårdsgruppen upprättar sedan en aktuell lista över alla rabatter och faddrar och efter
återkoppling med trädgårdsgruppen kan intresserade faddrar börja plantera och hålla
ordning på ”sina” rabatter.

Några grundregler:
● Det som planteras ska vara dekorativt, det är inte ett grönsaksland (om man vill odla

grönsaker finns det pallkragar). Bär, kryddörter och liknande är ok så länge man inte
betraktar dem som privata. Alla plantor bekostas av faddrarna men föreningen kan
vid städdagar bidra med jord.

● Inget som har rötter som kan krypa in i grunden eller grenar som klättrar på och/eller
tränger in i fasaden är tillåtet. Fråga trädgårdsgruppen eller en trädgårdsmästare om
ni är tveksamma.

● Faddrarna ansvarar för rensning och vattning. De rabatter som inte har eller får någon
fadder ansvarar föreningen för genom styrelsen och trädgårdsgruppen, alla
föreningens rabatter måste se hyfsade ut.

● Trädgårdsgruppen kommer att syna rabatterna ett par gånger om året och den som
inte sköter sin rabatt får en påminnelse och om det inte hjälper får någon annan
intresserad ta över rabatten.

Gräsytorna ingår i byggprojektet och ska slutbesiktigas inom ramen för projektet men datum
är inte bestämt.


