Brf Göteborgshus 13
Inventering av vår park
På förra styrelsemötet bestämdes det att vi skulle göra något åt parken.
Tillsammans med Lina Störby, medlem och landskapsarkitekt, har Bengt och jag inventerat
parken och upprättat en plan. Se följande sidor.
Bakgrund
Vår park, från början på 1950-talet, anlades med stora öppna
gräsmattor och flera vackert blommande träd. Att hålla parken
välskött kan ses som en värdefull investering för vår bostadsrättförening, särskilt med hänsyn till alla nybyggda och fräscha områden runt omkring. Då är det extra viktigt att vår park inte ger att
försummat intryck.
Längs Falkenbergsgatan ger parken ett torftigt intryck
med öppen jord, skräp och ogräs. Detsamma gäller vid
infarten på Fredriksdalsgatan 12C. Inne i parken vid
grillplatsen måste påbörjade arbeten slutföras och
det döda trädet måste tas bort, innan det förorsakar
skada.
De senaste 10 åren har det satsats minimalt på
parken. Gräsmattor har klippts och buskage har nödtorftigt underhållits. Fastighetsskötarna lägger dock
mycket arbete på öppna, skräpiga jordytor och igenvuxna buskage.
Det kan jämföras med för ca10 år sedan, då det årligen
reserverades 100tkr för parken.
Med syfte att göra parken, dels mer lättskött, dels
vackrare, koncentrerade vi oss nu på de försummade
områdena.
Intrycken har sammanställts och så småningom har det blivit en plan och en anbudsförfrågan.
Svensk Markservice har lämnat en första offert på 238 tkr (inkl. moms).
Med följande sidor som underlag ska vi besluta hur vi går vidare med detta.
Vad tycker ni?
Agneta Bratt
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Brf Göteborgshus 13
Upprustning av vår park
Här följer en beskrivning av vad vi vill göra. Se också skissen.
Område A
Den stora gräsmattan mellan Falkenbergsgatan 13 - 11
Aroniahäcken mot gatan, 30lm, ersätts med en friväxande rosa spireahäck med flera
väldoftande smultronschersminer.
Det liggande gamla trädet mitt på gräsmattan blir ett klätterträd.
Område B
Infart vid Fredriksdalsgatan 13E
Häcken på vänster sida får nya plantor med vit björkspirea, som täcker marken.
I rabatterna framför miljöhuset planteras låga häckar med rosa gulbladiga
praktspireor.
Område C
Inne i området
Rabatten gavel 12C kompletteras med en lagerhägg.
I framkant av f.d. piskplatsen blir det väldoftande buskar av luktolvon och snöbär.
I häcken runt sittplatsen framför 11C ersätts två utgångna plantorna av häggmispel.
Inne i parken, nere till vänster, framför grillplatsen. Den stora rabatten, som beskars
förra säsongen, görs iordning. Fliset, som hindrat ogräset, dras in mot mitten och
ersätts av gräs. I mitten planteras tre vackra träd, två bergkörsbär, 8-10m, med
vacker höstfärg, och en rosenapel, 5m, med vackra röda knoppar/blommor på våren.
De gamla buskarna hyfsas.
Den döda hängasken bakom frillplatsen ersätts av en freemanlönn, som blir 15m och
har sagolikt vacker höstfärg, rodnande från toppen. Den kommer att synas från
många lägenheter.
Område D
Infart vid Falkenbergsgatan 9A
Kasunen 9A kompletteras med azaleor.
Det gamla höga buskaget, som skymde sikten, rensas från sly och fylls ut med lågväxande grönvita marktäckande getris.
Det andra buskaget, mot gräsmattan, får marktäckare inne bland befintliga buskar,
för att stoppa ogräset.
Område E
Framför Brynolfsgatan 3A
Buskaget framför 3A får också marktäckare p.s.s. i Område D.
Bifogat: Områden - skiss
Bilder
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PARKEN ARBETEN MÖTE 2020-05-18
Möte vid grillplatsen:
Agneta Bratt (Styrelsen) Ansvarig
Bo Olsson (Styrelsen)
Tommy Södergren (Sv Mark Service) Ansvarig
Trädgårdsmästaren (Sv Mark Service)
Bengt (FS Sv Mark Service
GENOMGÅNG ANBUD:
Rundvandring på plats.
Utmärkning av gränser gräsytor och markeringar nya träd.

ENTREPRENAD TID :
Juni – September.
Kommer även att finnas folk på plats i juli.
START MARKARBETEN: V22-23
Underarbeten och borttagning gamla stubbar.
Ny jord samt avtäckning.
Borttagning dött träd vid grillplatsen.
PLANTERING:
Plantering växter under Juni .
Plantering större träd under SeptemberBo O
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