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Gröna Gården har de senaste veckorna städat bort nedfallna löv och rensat i Brf Gasverkets 

trädgård. I samband med detta arbete har vissa frågetecken uppstått relaterat till några uteplatser 

och trädgårdsrabatter där skötseln hanteras av lägenhetsinnehavare. Därför behöver vi dels 

förtydliga reglerna för sådana uteplatser/trädgårdsrabatter och dels säkerställa att det finns 

skriftliga avtal med de lägenhetsinnehavare som berörs av detta. 

Skriftliga avtal angående uteplatser och trädgårdsrabatter 

Vi ber alla lägenhetsinnehavare som har ett eget avtal för sin uteplats eller trädgårdsrabatt att 

kontakta vicevärden, i första hand via email till info@gasverket.net. Ange ert namn, lägenhets-

nummer och vilken uteplats/trädgårdsrabatt det gäller. 

 Om ni redan har ett skriftligt avtal behöver ni bara bekräfta till vicevärden att ni har ett sådant 

och att ni vill att det ska fortsätta gälla.  

 Om ni endast har ett tidigare muntligt avtal måste detta överföras till ett skriftligt avtal för 

att gälla framöver. 

Regler angående plantering och beskärning 

Att ha en prydlig och välskött trädgård är ett långsiktigt arbete, där det i vissa fall kan ta ett par 

säsonger innan den önskvärda effekten blir märkbar, exempelvis vid beskärning av växter. Gröna 

Gården har stor kompetens inom trädgårdsskötsel och kommer att säkerställa att detta hanteras 

professionellt i vår trädgård. Därför tillåter vi inte att boende på eget bevåg gör ingrepp i 

trädgården som inte godkänts av trädgårdsgruppen. Följande gäller: 

 Plantering på egen uteplats/trädgårdsrabatt: Lägenhetsinnehavare som har avtal om 

egen uteplats/trädgårdsrabatt får plantera växter där, dock inte växter som är giftiga eller 

skadliga för fastigheten eller omgivningen. 

 Beskärning på egen uteplats/trädgårdsrabatt: Lägenhetsinnehavare som har avtal om 

egen uteplats/trädgårdsrabatt får beskära växter som de planterat själva, men om 

beskärningen görs felaktigt måste det accepteras att Gröna Gården gör korrekt beskärning. 

 Gemensamma områden i trädgården: Det är inte tillåtet för lägenhetsinnehavare att 

plantera, beskära eller göra andra ingrepp i de gemensamma områdena i trädgården. 

Synpunkter och förslag angående trädgården 

Om ni har förslag och synpunkter avseende trädgården ber vi er att framföra dessa skriftligen till 

trädgårdsgruppen i styrelsen, i första hand via email till info@gasverket.net, alternativt lämna en 

lapp i brevlådan utanför expeditionen. Ange ert namn och lägenhetsnummer. 

 

Hälsningar, 

Trädgårdsgruppen (ledamöter i styrelsen)
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