
 

 

Kvarngärdets odlarförening 

Nu reparerar vi 
gångarna 

Nyhetsbrev 22 april 2017 

Ett område utan hinder 
I höstas fick Kvarngärdets odlarförening 20 000 kr i 
bidrag av Uppsala kommun för att göra odlings-
området mer tillgängligt. I sin ansökan tog 
föreningen upp att våra gångar har blivit slitna och 
ojämna efter många års användning.  

För personer med rörelsehinder eller synnedsättning 
kan det vara svårt eller otryggt att ta sig fram. Nu vill 
föreningen avhjälpa hindren genom att göra 
gångarna jämnare. Det innebär att en del ytor 
kommer att grävas upp med maskin. På andra håll 
räcker det med att ojämnheter fylls ut med jord och 
sås med nytt gräs. 

Medlemmar kommer att kallas till arbetspass i 
omgångar. För att genomföra renoveringen 
behöver vi alla hjälpa till efter förmåga. 

Tidsplan 2017 – 2018 

april – maj 

juni – juli 

augusti – 
september 

oktober 

Arbetet startar i sam- 
band med städdagar-
na den 22 – 23 april. 
Grävarbeten utförs. 

Gångarna renoveras i 
etapper. 

Vattning fortsätter av de 
nysådda gräsytorna. 

Arbetet slutförs. Even-
tuella tilläggsarbeten. 
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mars 2018 Senast i mars 2018 
ska arbetet redovisas 
till Uppsala kommun. 

För att göra odlingsområdet mer tillgängligt börjar föreningen nu 
ett arbete med att reparera och jämna till stigarna. 
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Förutom den breda grusgången mot Höganäsparken 
behöver alla områdets gångar repareras i större eller 
mindre utsträckning. För större grävarbeten kommer en 
liten grävmaskin, Bobcat e10, att hyras under maj 
månad. Det är inte möjligt att göra allt arbete på en gång 
utan det får genomföras i etapper.  

Området kring nedre vattenposten kommer att åtgärdas 
först. Hela området kommer att grävas upp och jämnas 
ut. Halva området färdigställs med toppdress och gräsfrö 
som täcks med fiberduk och spärras av. Därefter tas 
andra halvan. Gångarna mellan odlingslotterna 
renoveras i omgångar.  

Den långa gången längs staketet mot skogsdungen och 
gången längst ut mot Väderkvarnsgatan kommer inte att 
renoveras nu utan får åtgärdas vid ett senare tillfälle. 

Vad ska göras? 
 

Räkna med att det kan 
bli besvärligt att 

komma till och från 
din lott så länge 

renoveringsarbetet 
pågår. Men om vi alla 
hjälps åt kommer allt 

att gå lättare. 

Tänk på att de 
nysådda gräsytorna 

är känsliga. De måste 
vattnas ofta och 

regelbundet och man 
får absolut inte 
beträda dem. 

Har du frågor kan du vända dig till: 
Inge-Maj Lönnqvist, ordförande eller Gunilla Hultén, 

sekreterare i föreningen på e-postadress, 
kvarngardetsodlarforening@gmail.com. Eller på tel.        
070-766 21 830 (Inge-Maj) 070-2411421 (Gunilla). 

 

Så ska arbetet gå till 

För renovering av kala fläckar/ojämnheter i gångarna: 

1. Klipp gräset och räfsa noga bort allt löst gräsklipp. 
Dressen gör allra bäst nytta om den ligger nere på 
jordytan. 

2. Fördela toppdress över den kala ytan 1 – 2 liter per 
kvadratmeter eller fyll ojämnheten. 

3. Sprid gräsfrö jämnt över fläcken. Mylla ner fröet lätt 
genom att dra en uppochnedvänd lövräfsa över ytan. 

4. Vattna! Det är viktigt att ytan hela tiden hålls fuktig. 
medan fröet gror ca 2–3 veckor. 

Arbetet ska doku-
menteras till 

kommunen genom 
dagboks-

anteckningar och 
fotografier. Hjälp 

till genom att 
fotografera under 

hela arbetets gång! 

Räkna med att det 
kan bli besvärligt att 
komma till och från 

din lott så länge 
renoveringsarbetet 
pågår. Men om vi 

alla hjälps åt 
kommer allt att gå 

lättare. 


