
Att göra lista för Byalagets Utemiljögrupp (hösten 2020) 

Var   Vad Genomfört och på gång år 2020 
Norra infarten väg 9, 
buskar 

+Högt gräs i kanten 
+Ogräs i gruset 
 

Trafikverket (Svevia) har i juni 
klippt en gång 

Lavendelrabatt utefter 
Glemmingevägen vid 
Tågarpsvägen 

+ Ogräs i rabatten Uppgiften utdelad till tre  
personer i Utemiljögruppen 

Häck, rosor och plank vid 
Stig-Arne Jacobssons ved 

+Högt gräs i slänten 
+Klippa häck 
+Gräs mellan plank och häck 
+Bind upp rosor, klipp torra 
grenar 

Gräs klippt en gång i juni 
(sponsring) 
Häck klippt i juni (sponsring) 
Uppgiften utdelad till två 
personer i Utemiljögruppen 

Medborgarhuset +Ta bort fröställningar 
+Hyfsa rabatter kring parkeringen 
+Rensa kring vårdträdet 
+Hyfsa rabatten utefter väg 9 
+Rensa kring träden utefter väg 9 
+Rensa rabatt vid Trumlevägen 

Kommunens parkavdelning har 
tagit över byalagets planteringar 
kring Medborgarhuset och utefter 
Glemmingevägen på den sida av 
vägen där Medborgarhuset ligger 

Stamåkra-sidan av väg 9 +Klippa gräset mellan träden 
+Rensa kring träden 
+Ta bort fröställningar 

Utemiljögruppen har klippt en 
gång och har rensat kring träden. 
Behövs klippning en gång till i höst 

EON´s trafostation +Högt gräs närmast Stamåkra 
+ Rensa kring träden 

Klippt en gång och rensat 
Träd vissnar..vattnas 

   



Var Vad Genomfört och på gång år 2020 
Södra utfarten väg 9, 
buskar 

+Högt gräs i kanten 
+Ogräs i gruset 

Boende i närheten har klippt runt 
träden  

Parkeringen vid Klövasten +Rensa ogräs i rabatten 
 
+ Ny infotext på Byalagets tavla 

Uppgiften utdelad till två 
personer i Utemiljögruppen 
Återstår 

Knappsdalavägen vid gamla 
44:an (höger sida av vägen 
före infarten till husvagnar) 

+Rensa rabatt vid staketet 
+Rensa ogräs kring träd 
 

Ingen åtgärd vad gäller rabatten 
Återstår att rensa kring träden 

Knappsdalavägen vid gamla 
44:an (höger sida av vägen 
efter infarten till 
husvagnar) 

+Ersätt/korta brutna stolpar 
+Rensa ogräs kring träden 
+Rensa ogräs kring buskar på 
kullen 

Brutna stolpar har tagits bort och 
ersatts vilket gjordes i våras 
Skall kontakta markägaren (Roger 
?) vad han kan göra (klippa/rensa) 
Återstår att rensa kring träden 

Knappsdalavägen på 
vänster sida  

+Ersätt brutna stolpar 
+Rensa kring träden 

Brutna stolpar har tagits bort och 
ersatts vilket gjordes i våras 
Återstår att rensa kring träden 

Träden utefter 
Glemmingevägen 

+ Gallra ur trädkronorna för att 
träden skall klara höststormarna 

Återstår att planera i höst. 
Parkavdelningens kraftiga 
rekommendation! Erbjudande att 
visa vad som behöver göras. 
Återstår att bestämma tid. 

 


