
Marktäckare/perennplantering

Buskage mot privat uteplats

Grön del på privat uteplats

Staket, högt och svart, mot 
uteplats

Staket, lågt och svart

Skärm mellan uteplatser och 
entréer

Staket med handledare på 
mur, i trappa och i ramp

Befintligt träd

Träd på privat uteplats som 
föreslås tas ned

Klätterväxter

Solitärbuske

Nytt staket med 
grind innanför 
buskplantering.

Befintlig plantering 
mot grannfastighet 
tas bort

Ny solitärbuske, ex 
syrén

Befintlig staket i 
ramp behålls, 
renoveras

Befintligt buskage rensas 
ur. 1-2 syréner behålls. 
kompletteras med lägre 
friväxande buskage. 
Staket framför buskage 
tas ned.

Befintlig skärm

Minskad grönyta 
för uteplats

Klätterväxter

Ny plattbeläggning

Befintlig skärm 

Ny plattbeläggning

Nytt lågt staket som placeras 
innanför buskage. Bef buskage rivs 
och ersätts med klippt häck av 
måbär. 

Tujorna och små 
spretiga träd tas ned. 
Ersätts med häck

Befintligt träd som sparas. Står 
idag på mark som är privat 
uteplats men som föreslås bli 
föreningens yta

Del av 
befintlig 
grönyta på 
uteplats 
behålls.

Del av befintlig 
grönyta på 
uteplats, behålls

Grönyta ersätts med friväxande 
buskage med solitärbuske för 
minskad insyn till lägenhet. 
Franför buskage planteras 
marktäckare och några klät-
terväxter som klättrar upp på 
pergolan. ex clematis
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Grindar till 
uteplatser

Staket runt rhododen-
dronplanteringen tas 
bort. Planteringen 
utökas något

Bef. träd

Trätrall byts 
mot plattor
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Marktäckare/perennplantering

Buskage mot privat uteplats

Grön del på privat uteplats

Staket, högt och svart, mot 
uteplats

Staket, lågt och svart

Skärm mellan uteplatser och 
entréer

Staket med handledare på 
mur, i trappa och i ramp

Befintligt träd

Träd på privat uteplats som 
föreslås tas ned

Klätterväxter

Solitärbuske

Nyläggning av 
plattor på 
uteplats

Nyläggning av 
plattor på 
uteplats 11

Ska trädäcken på 
uteplatserna 12&13 
ersättas med plattor?

Grindar till 
uteplatser

Klätterväxter En rad plattor 
mellan plantering 
och fasad.

Solitärbuske

Befintlig 
skärm mellan 
uteplatser

Befintlig skärm 
mellan uteplats 
och entré

Befintlig 
skärm mellan 
uteplatser

Befintligt träd som behålls. Står 
idag på mark som är privat 
uteplats men som föreslås bli 
föreningens yta

Befintlig häck av måbär 
behålls. Lågt staket flyttas 
till insidan av buskageBuskage utökas vid 

entrén

Rhododendron, 
kompletteringsplanteras

Befintlig grönyta 
på uteplats

Befintlig grönyta 
på uteplats

Befintlig grönyta 
på uteplats

Befintlig grön-
yta på uteplats

Buskage behålls och 
renoveras. kompletteras 
med ytterligare plantor så 
att den hårdgjorda delen 
av uteplatsen möter 
häcken, för att undvika 
restytor som inte sköts. 
Nytt staket innanför 
häcken.

Grönyta ersätts med friväxande 
buskage med solitärbuske för 
minskad insyn till lägenhet. 
Franför buskage planteras 
marktäckare och några klät-
terväxter som klättrar upp på 
pergolan. ex clematis


