Här är indelningen i husens respektive ansvarsområde (2022)
I allmänhet gäller att de som bor i varje huskropp sköter rabatter, träd, gräsklippning och plattor
på den närmast liggande marken, utöver de gårdsdagar där vi tillsammans gör prioriterade
insatser i de gemensamma områdena, medan gräsklippargruppen klipper de större ytorna. Se
förtydliganden av ansvarsområden i kartan och i förteckningen här nedan.
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2 rabatter, 5 träd, plattor intill sned rabatt, 2 farthinder och infartskrukan.
1 rabatt (sydöstra längs lekplats), 2 träd, 1 farthinder.
2 rabatter (vid soprum, hörn vid 6d), 2 träd.
2 rabatter (vid parkering och lekplatsens kortsida), träd vid slänten, plattor vid soprum.
4 rabatter (”trekant'', syren vid gavel, sned rabatt mot parkeringen, hörnrabatt vid 12d)
4 träd (fruktträden och valnötsträdet), 3 farthinder.
2 rabatter (syren vid gavel och längs 12d), plattor vid 12d och vid kanot, 1 farthinder.
2 rabatter (hörn vid 14c och 10g), plattorna vid tvättstugan och vid orienteringstavlan.
3 rabatter (sydvästra längs lekplats, vid tvättstugan, hörn 16a), lekstugan och stubbarna.
5 träd, plattorna längs 18a och längs 18c, 1 farthinder (vid soprummet).
2 rabatter (hörn vid 20c samt längs med huset), 2 träd.
1 rabatt, 5 träd och lekplats (i och runt sandlådan, gungorna och skatebanan).
1 träd, gräsmattan närmast huset, plattgången upp till huset.

Trädgårdsgruppen
(för kontakt se hemsidan)
VÄND!

Så här sköter vi vårt område i Talludden
Sedan bostadsrättsföreningen bildades har vi medlemmar själva tagit ansvar för
en stor del av skötseln utomhus. Det har fungerat bra och har medfört flera
fördelar. Vi har bland annat sparat hundratusentals kronor på att inte leja för
arbetet och det har också skapat naturliga tillfällen att lära känna varandra.
Dels har vi två ”gårdsdagar” per år, då alla går ut och jobbar med uppgifter som
rör de gemensamma områdena.
Dels tar de som bor i en huskropp ansvar för skötseln av det närmaste området.

I princip sköter de som bor i en huskropp det område som omger huskroppen.
Det gäller rensning, vattning och allmän tillsyn. I flera fall också gräsklippning
och tillsyn av rabatter liksom farthinderkrukor.

Lite tips:
Hur huset vill dela upp jobbet mellan sig kan variera. Man kan t.ex.:
 göra något extra trevligt av det och bestämma en gemensam dag då hela
huslängan jobbar och sedan kanske fikar ihop
 fördela uppgifterna så att varje lägenhet har sitt ansvarsområde
 dela in sommarhalvåret i perioder så att varje lägenhet har sin period när
man tar ansvar för området, medan de andra kanske har semester.
Så här sköter vi träden:
Skär bort skotten som sitter på stammen.
Borsta försiktigt bort ev. mosspåväxt
Rensa ogräs/gräs i rabatten runt trädet.
Fyll på med täckbark (8–10cm) vid behov
Rensning av plattor och rabatter:
Passa på att rensa när det nyligen har regnat. Då är det superlätt!
Det lilla extra:
Det blir ett helt annat intryck om man då och då tar bort ogräset runt stolpar,
staket, plank m.m.
Njut av frukterna på träden! De är allas.
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