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SKÖTSELINSTRUKTION VÄXTLIGHET 
Som komplement till föreningens kontrakt med Upplands Boservice avseende fastighetsskötsel har detta 
dokument upprättats för att underlätta efterlevnaden för entreprenören och förenkla 
tilläggsbeställningsförfarandet för beställaren. Detta dokument inarbetas i skötselkontraktet vid nästa 
omförhandling. 

Kursiverad text är hämtad ur kontraktet. 

T1 Utvändig besiktning  
Utvändig besiktning vår och höst tillsammans med representant för beställaren. Frekvens 2 / År. 

Boservice planerar och genomför tillsammans med föreningens förvaltare utvändig besiktning. Protokoll 
från besiktning och förslag på åtgärder tillsänds styrelsen. 

T1 Tillsyn 
Inspektera fastigheten och anmäla ev. felaktigheter och behov av åtgärder. I samråd med 
vicevärden/förvaltaren. Frekvens 1 / Vecka. 

Boservice genomför löpande tillsyn av fastighet, miljö och åtgärdar direkt enligt direktiv i denna 
skötselinstruktion. Övriga identifierade felaktigheter och behov av åtgärder dialogiseras löpande med 
föreningens förvaltare som rapporteras till styrelsen.  

Vid påträffande av uteplatser som avviker mot föreskrift meddelas detta till förvaltaren som rapporterar 
till styrelsen. 

T1.112 BRUKSGRÄSMATTOR 
Föreningegens gräsmattor skall hållas fria för klippning. Vid påträffande av kvarglömda föremål på området 
skall om ägarskapet går att fastställas återlämnas till ägaren, om inte så skall föremålen fotodokumenteras, 
förtecknas och omhändertas. Omhändertagna saker som uppenbart saknar värde kastas direkt annars 
förvaras föremålen i 6 månader. Har ingen gjort anspråk på sakerna efter dessa 6 månader lämnas 
föremålen vidare till återvinning.   

T1.12 BUSKAR, HÄCKAR OCH RABATTER 
Endast växtlighet planterad av föreningen får förekomma på föreningens allmänna ytor, vid påträffande av 
övrig växtlighet så skall den tas bort.  

Ingen växtlighet får förekomma som ligger mot husfasad vid påträffande skall växtligheten tas bort. 

Ingen växtlighet får förekomma i ”hussmygarna”, vid påträffande skall växtligheten tas bort.   

Häck skall finnas runt uteplats med undantag om en öppning om max 100 cm, vid avsaknad av häck skall 
återplantering ske och föreningens förvaltare kontaktas för utredning om betalningsansvar. 

Ingen växtlighet får förekomma som tränger in i planterad häck, vid påträffande skall växtlighet tas bort. Är 
växtligheten ursprungen från bostadsrättsinnehavares uteplats skall förvaltaren kontaktas för utredning 
om betalningsansvar.  



 
 

 

T1.12 Växter formklippning / häckklippning  
Inkortning av skotten för att skapa en bestämd form. I hopsamling och borttransport av avfall. 2 / År 

Häckar skall klippas till en höjd av 130 cm över mark, vid behov startas häcken om genom nedklippning. 


