
 

UTEPLATS, PLATTSÄTTNING OCH 

TRALL. 

BETONGPLATTOR  
På entrésidan av ert hus ligger det en stenläggning av betongplattor. Dessa kräver begränsat 
underhåll i form av sopning, komplettering av fogsand vid behov, kontroll av avvattning samt 
reparation vid behov. Observera att singelytan mellan hussockel och betongplattor på 
uteplatsen ska vara ren från löv och skräp. Denna behöver rensas med jämna mellanrum. 
Plattor och marksten av betong är känsliga för salthaltigt vatten och rent vägsalt, varför 
halkbekämpning genom saltning bör undvikas på markbetongytor, speciellt under det första 
året.  
 

TRALL (TILLVAL) 
På din uteplats ligger ett trägolv av tryckimpregnerat trä. Tryckimpregnering gör att träet 
står emot fukt och röta men behöver underhållas med olja minst en gång per år. Oljan 
minskar risken för sprickbildning i träet. Springan mellan brädorna kommer att ändras 
mellan årstiderna pga. omgivande luftfuktighet.   

 

GRÄSMATTA 
För att få en jämn och fin gräsmatta så behöver denna vårdas. Detta görs genom att ge 
gräsmattan vatten, gödsel och att klippa den lagom. 

 
Vattna vid behov och då på kvällen för annars avdunstar vattnet inte lika mycket. 
En bra regel när det gäller klippning av gräsmattan är att inte klippa mer än 1/3 av gräsets 
höjd. Har gräset blivit högt så klipp det i omgångar. Detta för att näringen för gräsets 
tillväxt sitter i de gröna delarna. Klipper man för mycket minskar gräsets förmåga att stå 
emot mossa och annat ogräs. 

 
Gräsmattan bör gödslas årligen vid behov på våren efter tjällossningen. Gödsla i samband 
med vattningen när gräset har torkat eftersom gödsel verkar bäst när marken är fuktig. 
Undvik att gödsla i starkt solljus då detta kan bränna gräsmattan 
 

BUSK- OCH HÄCKYTOR 
Luckring och ogräsbekämpning av matjorden utföres vid behov. 
Klippning av häckar utföres omkring midsommar och på vintern.  
Bokhäckar toppklippes först när häcken uppnått full höjd. Gödsling utföres 1gång/år 
Jordförbättring och vattning utföres vid behov, häckar och buskar får ej torka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Häck 
 
Latin    Svenska  stlk 
Ligustrum vulgare var. italicum 'Atrovirens' Vintergrön liguster Häck 50-80 
Fagus sylvatica   Bok  Häck 50-80 
 
 
Begrepp och ordförklaring 
 

• Blödande träd och buskar: Under viss period på året har vissa växter kraftiga savflöden 
och beskärning kan under perioder skada växten. 

• JAS (Juli, Augusti, September) är perioden då vissa träd och buskar som annars ”blöder” 
bör beskäras.  

 

  

 

Namn: Vintergrön liguster Ligustrum vulgare var. italicum 'Atrovirens'  
Beskrivning: Valfri höjd. Håller bladen stora delar av vintern. Sol-halvskugga. Väldränerad jord. 
Skötsel: Gödslas på våren med t.ex algomin. 
Beskärning: Tål hård beskärning och är lätt att forma. Beskärs efter midsommar och på 
vårvintern, annars klipper man bort blommorna. 
 

 
 
Namn: Bok Fagus sylvatica    
Beskrivning: Häck eller träd. Trivs i sol, halvskugga till skugga i fuktig lerig jord. Vill ha bra 
tillgång på vatten. 
Skötsel: Gödslas på våren med t.ex algomin. 
Beskärning: JAS för hård beskärning. Vid häckklippning gäller: Innan midsommar och i 
september. Toppas först när den nått önskad höjd. Tänkt att hållas 1m över mark på Brf 
Gustavslund. 



ÖVRIGT 
 
På varje tomt finns dräneringsrör och elledning nedgrävda enligt skiss nedan. I närheten av 
dräneringsrör bör man inte gräva eller på annat sätt göra åverkan eftersom dräneringen då 
riskerar att tappa sin funktion. Elledningen som går mellan fasadmätarskåp och teknikutrymmet 
i huset är nergrävd på ca 60 cm djup. 
 
Gården: 

 
 
 
 
 
 
 



Stataren: 
 

 
 


