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Välkommen till vår vackra trädgård!

När vi tagit fram trädgårdsmöblerna är det hög tid för ett första
vårfika i syrenbersån.

Under sommaren bjuder vi stolt
in våra vänner till grillkväll i vår
fina trädgård.

Vi plockar frukter och bär, men
delar dem gärna med alla
trevliga grannar.

Skridskobanan som vi
tillsammans spolar och gör i
ordning ger oförglömliga
stunder tillsammans med barn
och grannar.

Vi har flera trädgårdshelger då
gemenskapen stärks och nya
vänner träffas.

Vi påtar, planterar, rensar, klipper, ansar, krattar, gödslar och städar
tillsammans.

Allas insatser räknas och värdesätts - stora som små!



Trädgårdshelger och arbetsuppgifter

Datum för årets trädgårdshelger anslås på anslagstavlan i varje port.

Ett trevligt anslag i varje port inför kommande trädgårdshelg
informerar om vad som behöver göras i trädgården.

Det kan vara allt från olja in och laga trädgårdsmöbler, klippa häckar,
sprida grus, rensa ogräs, sålla kompost, beskära rosor och kanske
träd.

Aktiviteter pågår mellan klockan 10.00 – 15.00 båda dagarna.

Det serveras korv, kaffe och hembakta bullar klockan 12.00, ett
utmärkt tillfälle att lära känna sina trevliga grannar!

Vid behov kommer det även att bli anslagna enstaka trädgårds
dagar eller kvällar då vi jobbar i trädgården och kanske grillar
tillsammans efteråt.

Det kan behövas många för att beskära träd

Grupper och ansvar

Alla boende i Stora Gungan behöver delta vid
trädgårdens skötsel till exempel vid
trädgårdshelger för att hålla den välskött och
vacker.

I uppgången där man bor har man ett gemensamt
ansvar för rabatterna utanför porten.

Att ingå i trädgårdsgruppen innebär att man deltar på
trädgårdshelgerna, men framför allt har man ett ansvar för
trädgården även däremellan. Vilket innebär bland annat att:

 rensa ogräs i rabatter, grusgångar och grusplan
 plocka skräp
 och ta ansvar för HELA trädgården, även allmänna ytor

Att vara medlem i trädgårdsplaneringsgruppen
innebär att planera för trädgårdens skötsel året om, delta vid
trädgårdshelger, inköp av material/trädgårdsmöbler/växter och
externa tjänster till exempel trädbeskärning.

Mer information om trädgården finns på www.brfstoragungan.se.


