2017-06-30
Förslag gällande plantering vid infart till
Tångesunds samfällighet
Styrelsens uppfattning är att infarten till vårt område är viktig då det ger det första
intrycket av vårt fina område. Vi önskar därför genomföra en förändring av
planteringarna i angränsning till infarten.
Planteringarna vid infarten till vårt område är svåra att hålla i ordning. Ogräset har
fått starkt fäste och växer snabbt. Det ser därför vildvuxet och lite ovårdat ut vilket vi
vill komma till rätta med. Vi vill även skapa planteringar samstämmigt med den
naturliga växtligheten i Bohuslän.
Förslaget är därför att gräva bort buskagen av Ölandstok samt diverse annat som har
spridit sig. Att behålla av de nuvarande planteringarna är 2 oxlar, 2 blodlönnar, 1
hagtorn, forsythia och syrenliknande buskar. Forsythiorna behöver klippas ner då de
är väldigt stora.
Utöver det innebär förslaget att på de aktuella områdena mellan parkeringar och väg
anlägga gräsmatta samt plantera ytterligare 3-5 oxlar.
Oxel är ett vindtåligt träd och det finns ofta odlat vid kusterna och kommer att kännas
naturliga i området samt att vi kan hålla efter dem så att de inte blir för stora.
Vi tror att denna utformning blir lätt att underhålla och ser naturligt och prydligt ut.
Arbetet är planerat att genomföras under september 2017.

Aktuella områden:

Nuvarande planteringar och förslag till förändring:
Behåll oxel,
blodlönn, hagtorn,
forsythia och
syrenliknande
buskar

Växtlighet grävs bort och
jorden fräses samt 1-2
oxlar planteras.
Gräsmatta planteras.

Ölandstok grävs bort
och jorden fräses samt
2-3 oxlar planteras.
Gräsmatta planteras.

Kostnad:
Arbetskostnad för totalt 4 arbetsdagar inklusive maskiner = 25 000 kr inkl. moms.
Arbetet inkluderar att gräva bort växtligheten, förutom de träd/buskar man vill spara,
plantera nya träd samt jämna till marken på de två aktuella områdena.
Fräsning av jord för att komma åt rötter och få mer lätthanterlig jord.
Entreprenad utföres av Orust Farmartjänst. http://www.orustfarmartjanst.se/
Oxlar ca 1500 kr per träd.
Containrar = 7000 kr
Notera att eventuell kostnad för ny jord samt arbetet för att få den utlagd kan
tillkomma men troligen kommer det inte att behövas efter att vi fräst den nuvarande
jorden enligt uppgift från entreprenören.

Beslut:
Styrelsen önskar ett beslut att årsstämman ger styrelsen ett mandat att genomföra
ovanstående förslag till en kostnad om maximalt 50 000 kr inkl. moms.
I beloppet ingår ovanstående kostnader samt eventuella tillkommande kostnader.
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