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— Bland rosenbuskarna längs Slättenvägen sprider sig diverse skott och utlöpare som är
jättesvåra att hålla borta. I den stackar ynka jord som är kvar mellan rosenbuskarna
tar grästuvor över mer och mer, vilket gör att det ser ganska risigt ut. På flera ställen i
planteringarna finns luckor där det saknas rosenbuskar. Vid utfarterna från i synnerhet
Hemmansvägen och Mantalsvägen skyms sikten av för höga rosenbuskar.
Berberisbuskarna som finns i vårt område fungerar alldeles utmärkt som
skräpsamlare; kolapapper, tomma cigarettpaket, glasspapper, drickaburkar trivs
alldeles utmärkt i dessa Berbe”ris”-buskar. Dessa omnämnda ytor är samfällighetens
ansikte utåt, även för dem som bor ”högre” upp i vårt område

Målsättning
— Att skapa snygga planteringar längs Slättenvägen + infarterna till Mantalsvägen,
Hemmansvägen och Sättingsvägen.
— Att ha en praktisk plantering, med ett inte alltför krävande skötselbehov.
— Att värna om trafiksäkerheten, alltså att se till att vi garanterar en god sikt vid våra
utfarter

Runda stenar vid infarterna
— Slättenvägen-Sättingsvägen
— Sättingsvägen-Sättingsvägen
— Slättenvägen-Mantalsvägen

— Ha kvar typen av rosenbuskar vid Slättenvägen och komplettera med motsvarande
sort, eller byta sort?
— Ha kvar eller ta bort Berberis-buskar vid Slättenvägen-Sättingsvägen?

Noteringar angående området mot Slättenvägen
— Mera jord och täckbark på slänterna mot Slättenvägen.
— Ta bort gräset .
— En åsikt från en av de boende var att gräva ut och låta jorden ligga i träda ett år innan
ytterligare åtgärder. Bra eller dåligt?

— Ta bort stubbarna från tidigare nedsågade träd.
— Vid inventeringen, som utfördes innan rosenbuskarna längs Slättenvägen börjat slå ut,
uppskattade vi att det behövs 150-200 nya plantor på varje slänt (Sättingsvägen resp.
Hemmansvägen, ut mot Slättenvägen).
— Välja en lågväxande rosenbuske, 40 cm
— Fler buskar vid transformatorn.
— Två nya träd vid Sättingsvägen och ett nytt träd vid Hemmansvägen. Förslag på träd:
Rosa körsbärsträd + Blodlönn vid Sättingsvägen. Blodlönn vid Hemmansvägen

Hur går vi tillväga?
För att göra ett jätte-röj, krävs förmodligen en insats som sträcker sig över minst två
lördagar.
1 Gräva ur och sortera bort gamla/fula/vissna buskar + övriga ej önskvärda växter.
2 Plantera nytt, fylla upp med jord och täcka med bark.
Är hösten rätt tid att uträtta detta på?

Övrigt
Inhandla graffiti-borttagning och tvätta bort klottret på väggen på transformatorn vid
Sättingsvägen.

Vid tangentbordet
Jeanette Johansson

