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Grannar tar över markskötseln i vår bostadsrättsförening 
 
Glädjande nog har en 
av våra grannar, Amela 
Duric, på Kyrkvägen 
22, som är florist och 
allmänt intresserad av 
växter åtagit sig upp-
draget att sköta om 
våra planteringar på 
gården och utefter 
Skolvägen. Hon tar 
även över vattningen 
tillsammans med sin 
man, Admir, som 
också sitter i före-
ningens styrelse. 

 

 
Det innebär att vi inte kommer att förnya vårt avtal kring markskötseln med Lövhagen 
när det upphör 2015-06-30. Istället har vi kommit överens med Amela och Admir att de 
tar över underhållit under sommarperioden. Självklart mot ersättning. För vinterperioden 
kommer vi att anlita Renew Service för underhåll såväl av gångvägen på gården som 
trottoar på Skolvägen.  

 
Det innebär att vi inte behöver upprätta några vattningsschema längre för krukorna som 
står utanför våra entréer. Familjen Duric ansvarar för detta framför alla våra entréer, i 
rabatter och gräsmattan. De ska även försöka hitta en lösning med att lägga ut slangar i 
rabatterna så att det blir så enkelt som möjligt att sköta vattningen.  
 
För dig som har din uteplats mot gården kan du välja om du vill sköta vattningen av 
”din” rabatt själv eller om du vill ha hjälp. Däremot uppskattar föreningen om du tar 
ansvar för rensning av rabatten. 
 
Om du inte hinner, orkar eller vill ska du kontakta Admir Duric, 073-513 75 85, 
admir_duric6@hotmail.com så hjälper han till. 
 
När Amela och Admir är bortresta så kommer de att ansvara för att någon annan av 
oss hjälper till med vattningen.  
 
Vi är mycket glada över denna lösning som både blir bättre och billigare än nuvarande 
lösning. Alla är självklart mycket välkomna att komma med tips och idéer till Amela vad 
du vill se för blommor, buskar och bär hos oss. Trädgården är vårt gemensamma 
ansvar. 
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