TRÄDGÅRDSARBETE RUNT STRÄDELÄNGAN
För att trädgården runt Strädelängan ska se snygg ut
behöver den naturligvis, precis som alla trädgårdar,
regelbunden tillsyn och skötsel. Alla trädgårdsintresserade
är välkomna att träffas kl 12 sista söndagen i varje månad
för att hjälpas åt med skötseln. Är vi då några stycken
kommer arbetet inte vara speciellt betungande.
Som alltid behövs det rensas ogräs i rabatterna. För att de
ska bli så lättskötta som möjligt tar vi tacksamt emot
plantor av nävor som marktäckare, har ingen betydelse
vilken sort.
Stenläggningen vid köksgaveln är nästan klar och behöver
några handtag till.
Vi har planterat in fler plantor i ligusterhäcken så förhoppningsvis ska det bli en tät fin låg
häck inom kort.
Det finns buxbomsticklingar från våra egna buxbomplantor som snart kan placeras ut på
lämpliga platser och i lämpliga formeringar, det är bara fantasin som stoppar. Och det är
samtidigt ett arbete som kan fortsätta att uppföröka våra egna buxbomplantor.
Vi har också pratat om att sätta igång ett projekt att förbättra ingången till huset så att vi
minskar insläppandet av jord, grus mm o framför allt att det blir smidigare för alla att ta sig
in och ut ur huset utan att riskera att snubbla.
Vi har en naturlig lugn och insynsskyddad plats runt hörnet vid köksgaveln, vad gör vi här?
Ska denna också stenläggas eller sår vi in gräs här också? Var med och tyck till. Ett alternativ
är att lägga markduk och singel. Vi har i nuläget flyttat fram plantor av plymspirea vilka
placerats i gavelns förlängning som avgränsning till denna yta
Ytterligare ett förslag är att fundera på en soffa runt vårt vårdträd, ingen panik men något
för alla hugade snickare…
Marken runt hela huset bör bli så slät att man kan klippa runt om.
Som sagt, under växtsäsongen kan alla som gillar att få jord under naglarna komma och idka
trädgårdsskötsel den sista söndagen i månaden. Skulle denna tid inte passa är det inget som
hindrar att man rensar bort lite ogräs eller klipper gräset vid annan tidpunkt.
Undrar ni över något, hör då gärna av er till undertecknade.
Vi ses!
Lotta Nordmark och Lotti Rosenkvist

