
Motion  1 

 

Lekplatsen 
Vi skulle behöva lägga ner arbete på att fräscha upp lekplatsen till våren. 

 

Röja, klippa och gräva ur runt buskar. 

Gödsla runt alla buskar. 

Förnya sand i sandlådan. 

 

Finns kunskap om hur man beskär buskar och träd på rätt sätt i området? 

Om inte, köp in tjänsten av trädgårdsmästare. 

Röja runt buskar skulle vi kunna gör på vårstädningen. Problem är att detta tar mycket tid och 

kraft och kanske inte går att genomföras på en dag och att antal personer som kommer på 

vårstädningen kan bli få. 

 

Kostnader: 

 Gödsel 

 Inhyrd trädgårdsmästare för beskärning av buskar och träd 

 Sand till sandlåda 

 Leveranser av gödsel och sand 

 Ev. merkostnad för bortforslande av trädgårds avfall (om inte container räcker till) 

 

(Kostnadsuppskattning har inkommit efter samtal med styrelsen) 

 
Har tittat på K-rauta. 
Sand till sandlåda kostar ca 60 kr / 20 kg. Då jag inte vet hur mycket som behövs och hur mycket 

20 kg sand är( behövs fyllas på)  kanske 5= 350 kr 

en gissning. 
 
Naturgödsel 40 liter kostar ca 25 kr / säck. Kanske 10 säckar. Ca 250 kr. 
 
Hemkörning kostar från 995 kr och uppåt beroende av vikt och bärhjälp till plats 625 kr / per 
timme. 

 
Mycket svårt att beräkna kostnaden och om det räcker eller är för lite eller för mycket. Men har 
gjort ett försök iallafall.  
 
Mvh Pernilla Lindvall  

 

 

Motion 2 

 

Garageportar 
Måla reglar efter byte av garageportar 

 

Är det vi i samfälligheten som ska måla dessa reglar i garageportarna eller kommer det att 

läggas ut på målarfirma? 

 

Om arbetet ska utföras av oss själva behövs följande diskuteras: 

 Färgkod och sort av färg 

 Hur mycket färg köps in 

 Inköp av penslar 



 Behövs grundmålning med olja samt grundfärg också? 

 När ska det målas? 

 

Kostnader: 

 Målarfirma? 

 Olja 

 Grundfärg 

 Färg 

 Penslar 

 

Kvarter 5 

Med vänliga hälsningar  

Pernilla Lindvall (Ekeby 2:199)  

Datum: 2018-12-16 

 


