Brf Solgårdarna, Lund
Beskrivning av utförande i anslutning till upprustning av utemiljö

Markberedning nya planteringsytor
Grässvål torvas av och underliggande matjord luckras 0,5 m djupt. Rötter och större sten
avlägsnas. Ett 15 cm tjockt lager trädgårdskompost (typ Resurs 100) läggs på och bearbetas
ned i ytan.
Beredning befintliga planteringsytor (berörda)
Ett 10 cm tjockt lager trädgårdskompost (typ Resurs 100) läggs ut på befintlig jord som
lämnas orörd. (Bör sedan göras var 3:e till 4:e år).
Skötsel av nyplanterade ytor (under garantitid på 2 år)
Planteringar rensas från ogräs 6 ggr per säsong utöver vår- och höststädning. För
buskplanteringar gäller att ogräsplantan ska hackas upp och inte skyfflas. Perennytor rensas
för hand, ogräsjärn men inga skyffeljärn får användas. Rotogräs ska tas med hela roten.
Framtida röjning (utanför entreprenad)
Fågelbäret utanför södra entrén till hus 20 röjs år 2008.
Avenboken som nu föreslås att förses med sexkantig soffa röjs 2008. Soffan flyttas då till den
avenbok som står strax sydväst om denna.
Den östligast belägna avenboken (den mot blomsterlandet) röjs 2010.

Plantering utmed norra planket

Sektion 1
Befintlig avenbok och tysklönn friläggs något. Syrenkronor höjs. Koreanska azaleor och
trollhasslar planteras i en underplantering av krypidegran.
Efterhand som avenboken växer till så röjs lönnen som är viktig amväxt första åren.

Sektion 2
Praktfull solrabatt med stadiga perenner som tex bolltistel, silverax och prydnadsgräs skapas.
Två överståndare av svart valnöt planteras.
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Sektion 3
Befintligt buskage med körsbärskorneller och häggmisplar gallras något. I botten planteras
katsuror och storvuxna magnolior tillsammans med solitära buxbom i en matta av myskmadra
och vårlök.
Efterhand som magnolian och katsurorna växer till röjs korneller och häggmisplar som är
viktiga amväxter första åren.

Sektion 4
Befintligt buskage med körsbärskorneller och häggmisplar gallras något och planteras med en
magnolia och koreanska azaleor tillsammans med solitära buxbom i en matta av myskmadra
och vårlök.
Efterhand som magnolian växer till röjs korneller och häggmisplar som är viktiga amväxter
första åren.

Sektion 5
Befintliga parkolvon gallras försiktigt. Olvon öster om stolparmaturen röjs helt. Tre större
plantor av skenkamelia sätts i en heltäckande matta av ormbunkar.
Efterhand som skenkameliorna växer till röjs olvonen som är viktiga amväxter första åren.

Sektion 6
Befintlig rosenapel, tysklönn och oxbär beskärs men sparas. Två magnolior och trollhasslar
planteras i en matta av marktäckande perenner som flocknäva, funkia, silverax, dagliljor och
prydnadsgräs. En svart valnöt planteras bakom sittytan.
Efterhand som magnoliorna och valnöten växer till så röjs lönnen och lite senare apeln som är
viktiga amväxter första åren.

Lök
För de olika platserna lämpliga lökväxter planteras tidig höst i separat entreprenad.
Anläggning, sektion 1-6
Efter gallring, röjning och ogräsrensning gjorts utförligt så täcks den befintliga jordytan av
ca10-15 sidor tidningspapper som i sin tur täcks med 20 cm kompost. I komposten planteras
perenner och lökar. Där vedartade växter ska panteras görs hål i tidningarna.
Tidningspapperet ger de nyplanterade ett försprång i kampen om näringen gentemot de redan
etablerade växterna. Vattning motsvarande 20 mm regn sker de två första säsongerna en gång
per vecka från och med maj till och med augusti med droppslang, oftare vid behov.
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