ERBJUDANDE TILL
DIG MED UTEPLATS!
DU SOM HAR UTEPLATS KAN ODLA
GRÖNSAKER, BÄR OCH KRYDDOR OCH
TILLSAMMANS MED DINA GRANNAR
SKAPA EN GRÖN OAS I DITT HEM.
Du som flyttar in i en lägenhet med
uteplats får:
• Odlingskit: spade, handskar, fröer med
mera
• Odlingsworkshops tillsammans med
dina nya grannar i området
• Startklar odlingslåda till din uteplats
• Tillgång till redskapspool
• Tips på hur uteplatsen kan inredas och
utformas
• Möjlighet att odla i gemensamma
odlingslådor om du vill odla ännu mer!

På nästa sida hittar du tips och
ordningsregler för uteplatsen.
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SÅ SKÖTER DU UTEPLATSEN
DIN UTEPLATS ÄR EN DEL AV DIN LÄGENHET OCH DÄRFÖR ANSVARAR DU FÖR ATT
DEN SER VÄLVÅRDAD UT ÅRET RUNT.
GRÄSMATTA

SÅ SLÄNGER DU VÄXTER

Klipp din gräsmatta med jämna mellanrum och håll
den snygg genom att kratta bort löv, pinnar och ta
bort ogräs. Låna gärna redskap genom redskapspoolen.

Löv och andra växtdelar slänger du i kärlet för
trädgårdsavfall i miljöhuset.
VATTNING

REDSKAPSPOOL

Alla hus har en egen vattenutkastare, du kan låna
nyckel och trädgårdsslang i ditt trapphus.

I ditt miljöhus finns ett skåp med
trädgårdsredskap som alla boende kan låna.

STÖRRE FÖRÄNDRINGAR

HÄCK
MKBs trädgårdsmästare beskär alla häckar
varje år.

När du flyttar besiktigar vi din uteplats. Om du har
gjort stora förändringar kan du bli tvungen att
återställa uteplatsen innan nästa hyresgäst flyttar
in. Exempel på större förändring kan vara t ex
plantering av större växter,plattsättning mm.

TRÄDÄCK
Sopa rent ditt trädäck med jämna mellanrum så
håller det sig fint längre. Tänk på att alltid ha fat
under krukor så att det inte läcker ut vatten. Du
har ansvar för att olja in trädäcket varje år, instruktioner och olja får du av MKB.
ODLINGSLÅDA
Du får en odlingslåda som är fylld med näringsrik
planteringsjord efter du flyttat in. Vi hjälper dig
att byta jord varje år. Du har ansvar för att hålla
undan ogräs, låna gärna redskap genom redskapspoolen.

DU FÅR INTE HA FÖLJANDE PÅ DIN UTEPLATS:
• motorfordon, bildäck
• kylar, frysar
• avfall eller skräp som ser stökigt ut
• paraboler
• staket, spaljéer
• studsmatta
• pool

Har du frågor? Kontakta gärna din husvärd!

