
Anteckningar 15-gården 210116 

- Tor gick runt med Lill och Magnus från intressegruppen i veckan 

- Anteckningarna utgår från den skiss vi fått 16 december då det är den senaste. 

 

Feedback till arkitekten: 

- 1. En extra sittgrupp (bänkar + bord) vid början av stigen vid trappan mot garaget/15 A, dvs 

stigen breddas där så det blir en större plats vid bordet. 

 

 

 

- 2. Inget trädäck (nr 1,3), istället 2-4 soffor inkl små bord i och nedanför slänten. Ev soffa med 

”inbyggt” bord på någon och separat bord på annan? Komplettera buskage om behov. 

o Intressegruppen har pratat om bänkar istället för soffor, men styrelsen tror att soffor 

är användbart för fler än bänkar utan ryggstöd. 

 

 

- 3. Om möjligt, få till en tydlig stig/”tillfart” uppifrån vid uteplatsen vid 15 F (nr 9) så det är 

tydligt för våra boende att platsen är en del av vår gård. Såsom öppning och buskage är 

placerade idag är det många som tror att den tillhör grannföreningen och att vi inte bör 

använda den, vilket är synd. (Kan bli svårt att få till pga rötterna på trädet/pilen som står där 

har vi förstått, vilket gör att det inte går att gräva något på platsen utan att skada trädet, 

men ändå be arkitekten titta en gång till om det går att göra något.)  

o Är det möjligt att få dit el? Typiskt användbar grillplats om vi fortsätter tillåta det, 

men bra om det då finns lättillgängligt. 

o Kommentarer har kommit in om att man inte vill ha borden ståendes parallellt som 

på ritningen utan snarare som långbord; tanken är att de bord som kommer stå där 

sedan är liknande/samma som idag, de är flyttbara så man kan möblera som man 

själv önskar. 

 

Ny uteplats vid nya stigen, inkl 

bänkar och bord. El kan tas från 

lyktstolpen om man vill grilla. 

Inget soldäck. Soffor i slänten (två i 

slänten och två nedanför?) 

Finns det möjlighet att på något sätt 

öppna upp tydligare ”uppifrån” så 

man kan komma till platsen den 

vägen? 



- 4. Intressegruppen har varit tydliga med att man vill ha soffa+bord vid nr 5+6 (där det också 

kommit fram önskemål om ytterligare en sittgrupp om plats finnes annars), detta för att inte 

riskera att trädet där försvinner. Behåller förslaget på soffa+bord. 

o Tanken är att om möjligt göra en skiva av alm-stubben och använda som bord där 

o Flyttbar soffa+bord, så man kan välja åt vilket håll man vill sitta 

o Finns lampa nära platsen så el borde gå att dra fram, men kommer man använda den 

platsen om man grillar? Troligtvis inte, så lyktstolpen kan vara kvar där den är och 

inget nytt uttag om det är en extra kostnad. 

o Förslaget på halvrund bänk vid pilen (nr 8) är bra! 

 

 

 

- 5. Cykelställen vid C, D och E med balkongerna som skydd bra.  

o Det vid 15 C kommer bli bredare/förskjutas mot 15 C till under balkongen.  

o Det vid 15 D kommer bli bredare/förskjutas mot 15 E till under balkongen. 

o Likadana cykelställ som de vi nya vi installerat på torget förra året 

 

 

- 6. De bänkar som idag finns vid lekplatsen kommer ersättas av bänkar+bord (nr 4). Bra!  

o De bänkar som finns där idag är förstörda och kan inte bevaras i vilket fall 

o De nya kommer bli handikappanpassade med avseende på mått, vilket dagens 

bänkar inte är 

o Ingen har sagt något om sandlådans nya placering och förslaget på skuggande tak vid 

sandlådan (12+13), så förslaget är bra som det är. 

 



- 7. Öppna bänkar runt nya trädstammen (nr 2) istället för trädäck, liknande det som finns vid 

pilen (nr 8) på förslag. Intressegruppen positiva till förslaget. 

o OBS! Vi bör se om majoriteten faktiskt vill ha ett nytt träd istället för almen. Det var 

många som var sorgsna över att almen försvann och de som vill ha ett nytt träd har 

varit väldigt tydliga med det. Det har dock visat sig att många nu faktiskt uppskattar 

att det dels blivit en mer öppen gård, dels att det är ljusare utan ett stort träd som 

skuggar mitt på, kanske framförallt tydligt hos lägenheterna längre ner? Helena 

funderar ut hur man skulle kunna få till en omröstning om detta för det är tydligt att 

det kommer bli kritik från båda håll hur beslutet än blir.  

o (Verkar som att förskolan uppskattar att det inte är något träd, då de uppskattar att 

inte längre ha så mycket fallna löv i och runt lekplatsen och sandlådan, dock ej 

förskolans beslut att ta.) 

 

 

 

- 8. Ytterligare bänkar i halvmåne vid lekplatsen? Mest för förskolans skull så de kan ha alla 

barnen samlade och sitta åt samma håll vid pedagogiska samlingar. Om möjligt få utritat 

förslag från arkitekten och ta in offert, och i så fall se om förskolan vill ha det och betala för 

det. 

o För föreningens medlemmar tycker styrelsen att förslagen på sittplatser som finns 

idag är tillräckligt, men har inga problem med fler om förskolan så önskar och står för 

kostnaden. 

 

 

 

- 9. Muren under sopsugen vid 15 G målas (muren mot andra grannföreningen är ej vår, får vi i 

så fall se om den föreningen vill betala (kanske inte jättestort intresse då de faktiskt inte ser 

den…)). 

 

Fler sittplatser/bänkar i halvmåne 

någonstans här? 

Muren målas 

Ej vår mur och vi kan därför inte 

göra något med den. 



- 10. Rundeln under 15 G: två halvrunda bänkar med varsitt bord enligt förslaget, (nr 7 och 8) 

gången går emellan dem. Eluttag vid stolpen. Ej flyttbara bänkar antar vi. Inga negativa 

kommentarer har kommit in kring förslaget och vi tycker det är bra! Trevligt med olika typer 

av sittgrupper och vill man tillfälligt ha fler sittplatser där kan man enkelt ta ut egna stolar då 

det finns plats för det. 

 

 

- 11. De ”terrasser” som finns i slänten vid 15 G är tydligen ett bra tillhåll för råttor. Går det att 

ta bort terrasserna, gräva ur dem och ha bara slänt där? Vi vill ju ha kvar grönska, vad skulle 

man kunna ha där? Vi antar att det kan gå att ha kvar de syrener (träd) som finns framförallt 

vid översta terrassen? 

 

 

Dessutom: 

- Alla räcken snyggas till! 

- Behålla den lilla klätterställning som finns idag OM den går igenom besiktning. Annars måste 

vi köpa en ny, bestämmelserna har ändrats sedan den sattes dit. 

- Två killar var ute och lekte och frågade om vi planerade gården. Vi ställde frågan vad de 

skulle vilja ha, och svaret på det var ”en fotbollsplan, eller i alla fall mål nere i rundeln”. 

Flyttbara mål är ju redan planerat för enligt ritningen så det är bra att det är önskat också! 

- Finns idag ett förråd i gatuhöjd, med åtkomst från utsidan, vid 15 G som planeras bli förråd 

för saker till 15-gården. (Används idag av entrepenörer.) Behöver sätta dit Aptusläsare eller 

iLoq-lås så boende kommer åt det. 

- Finns idag en toalett som man kommer åt utifrån vid 15 C. Planer på att med enkla medel fixa 

till den och öppna upp den (med hjälp av Aptusläsare eller iLoq-lås) så den kan användas av 

boende som är ute på gården. 

- Kanske ett litet utegym på gräsmattan nedanför nuvarande terrasser? Vad skulle det kosta? 

Kan man ha det utan att gräsmattan blir förstörd? 

- Grannföreningen planerar för nytt cykelställ nedanför trappan vid 15 A. Cykelstället som står 

där idag är egentligen vårt men används framförallt av dem. 

- Vi har också uppfattningen att grannföreningen vill/kommer asfaltera hela vägen ner till sin 

fasad (dvs fortsätta på den asfaltering vi gör på vår del av gården). Som det är idag med den 

beläggning och hur deras uteplatser vid fasaden är, är det ett bra tillhåll för råttor. En 

diskussion att ha med den föreningen, vi kan av naturliga skäl inte göra något på den yta som 

är deras. 

- Fråga grannföreningen om det kan vara möjligt att ta in små maskiner via deras port(ar) från 

Hagagatan. 

Ta bort terrasserna om möjligt men 

behålla och komplettera grönska. 



Ritningarna: 

 

 

 


