Gårdsmöte 2/6 2020
Närvarande på mötet:
Gårdsgruppen:
Zandra Vuoppola
Irene Elfgren
Birthe Sörensen
Joanna Ernström Lindqvist (sekreterare)
Anna Mannrös
Med för att lyssna :
Tony Övermark
Pia Martens
Christian Vuoppola

1. Nya medlemmar
Anna Mannrös (vetekornsg.35) är ny medlem.

2. Sommarvattning
Krukorna på gården behöver vattnas en gång i veckan, samt “bananen” och
“trekanterna” vid varmare väder. Vem i gårdsgruppen som ska vattna just den
veckan bestäms i messengergruppen. Zandra och Irene har nyckel.

3. Midsommar
Inget midsommarfirande annonseras pga covid-19. Midsommarstång ställs ändå upp
på gården för dom boende som är hemma. Blommor till stången plockas dagen
innan.

4. Kräftskiva
Planer om kräftskiva skjuts upp pga covid-19

5. Ny jord rabatterna
Häckarna och rabatterna runt om gården behöver ny jord eftersom rötterna är
ovanför jorden. Häckarna behöver också täckbark för att hålla undan allt ogräs.
Irene har fått in en offert:
15 m³ jord / gödslad jord / täckbark.
Levererad.

-

12’000 sek inkl moms

ca 9 m³ jord / gödslad jord / täckbark.
Levererad och utportionerad.

-

12’000 sek inkl moms

Pia ska be om en offert från S-blommor.

6. Trädringar / stenplattor
HSB kör på och skadar träden när dom klipper gräset. Stenplattor ska köpas för att
läggas runt träden. Det behövs till 7 stycken träd / större blommor. Dessa finns att
köpa på Bauhaus för 299: - / paket, artikelnummer 66.135.48.A.

7. Häckar på gården
Det finns hål i häckarna på vissa ställen runt gården. Förslag finns på att flytta på
vissa häckplantor för att öppna upp gångar genom häckarna för att sen sätta dessa
plantor där det nu finns hål. Se bilaga.

8. Övrigt
Utanför uppgång 15 så har lampan under trädet krossats när dom klippt gräset. Det
finns en ide om att göra en rabatt runt lampan och trädet. Gårdsgruppen ska
individuellt fundera på hur den skulle kunna se ut och ta med förslag på det till nästa
möte.

9. Nästa möte
Nästa möte hålls den 4 augusti. Alla som är intresserade är välkomna att delta,
mötet kommer aviseras i föreningens app.

