
Renovering av innergårdar 2015 –
utvärdering och vidare planer

Beskrivning av renoveringen:
På gården Rotfrukten (villagård) har man breddat vägen på båda sidor med 0,5m, och 
breddat och rundat tvärvägen längst in på gården så bilarna inte behöver köra på gräset. Intill
den nya asfaltskanten har lagts jord och såtts gräs. Av kostnadsskäl valdes asfalt framför 
gräsarmering. 

En av två sandlådor har tagits bort och ersatts av stenläggning och ett bord med bänkar. På 
den kvarvarande sandlådan har sargen bytts, och ett gungdjur har bytts ut. Gammalt och 
slitet buskage omkring detta har tagits bort, och kommer ersättas av mindre och glesare 
beplantning. Dåliga träd har tagits bort. Överlag blev renoveringen bra, men vissa har tyckt 
att man i stället borde ha breddat vägen med gräsarmering (sten).

Återstår: Placera ut stora stenar (3-4 st) i kanten på gräsmattorna så att bilar hindras från 
att korsa gräsmattan. Dessa stenar hämtas från sandlådan på stora lekplatsen i samband med
montering av ny klätterställning.

På gården Rottråden (hyresgård) har vägen breddats ca 0,5m på vardera sidan. Sargen 
på sandlådan har bytts. (Sargar monteras inte mot gräsytor, rabatter eller väg där bilar kan 
köra). Nytt bord med bänkar har placerats ut. 

Återstår: Vägen behöver rundas och breddas i svängen längst in på gården så att det är 
möjligt att vända runt med mindre fordon. Buskage intill sandlåda / lekplats kommer rensas 
och föryngringsbeskäras, alternativt bytas ut. Någon bänk kan komma att flyttas till annan 
gård där behov finns.

Planer för vidare åtgärder:
Existerande bänkar av demonterbar typ runt i området behöver renoveras, och trämaterialet 
bytas ut mot nytt. 6 st bänkar har demonterats under november och finns nu på 
samfällighetens förråd. Bara bänkdelen plockas in under renoveringen, underredet lämnas 
kvar på plats. Planen är att renovera bänkarna i omgångar om ca 6 bänkar, där samtliga 
bänkar av denna typ på samma gård byts samtidigt, och gamla bänkar plockas in för 
renovering. 2 st pensionärer (Gösta Göransson och Anders Ekberg) är engagerade för att göra
detta arbete under våren 2016. Ytterligare frivilliga är välkomna! Samfälligheten bekostar 
material och ställer garage / verkstad till förfogande.


