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Ansvarsområden kopplade till områdets fastigheter. 
Alla boende på respektive gata hjälps åt med respektive arbetsuppgifter, inte enbart den 
fastighetsägare som bor närmst.  

Kvarteret Brickan  (Högmyrsgatan) 

Hus nr 1-15 ansvarar för: 

a) Gräsmatta och plantering vänster om infarten till Kvarteret Brickan. 
b) Stenläggning bakom sydvästra garaget 
c) Gräsmattor framför fastigheterna längs gatan 

 

Hus nr 17-35 ansvarar för: 

a) Gräsmattor och plantering väster om (bakom) nordvästra garaget, på båda sidor av 
gångvägen 

b) Gräsmattor framför fastigheter längs gatan 

 

Hus nr 37 – 57 ansvarar för: 

a) Gräsmattor framför fastigheterna längs gatan 
b) Grönytor väster om lekplatsen in mot mitten av parkeringen  

 

Hus nr 59 – 73 ansvarar för:  

a) Städning av lekplatsen 
b) Gräsytor framför fastigheterna längs gatan 

 

Hus nr 32 – 40 ansvarar för: 

a) Gräsyta mellan gågatorna vid hus 38 – 40 och 32 – 36 fram till cykelvägen 
b) Gräsyta öster om lekplatsen in mot mitten av parkeringen 

 

Hus nr 18 – 30 ansvarar för: 

a) Grönyta öster (bakom) nordöstra garaget. 
 

Hus nr 2 – 16 ansvarar för: 

a) Grönytor och planteringar runt östra och sydöstra garaget 
b) Gräsmatta söder om spolplattan  
c) Spolplattan 
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Kvarteret Bunken ( Brännmyrsgatan) 

Hus nr 1 – 17 ansvarar för : 

a) Grönytor framför fastigheterna på gatan 
b) Spolplattan 

 

Hus nr 19 – 39 ansvarar för : 

a) Stenanläggning längs med baksidan på  garage 19-39 samt runt  södra sophuset  
b) Grönytor framför fastigheter på gatan  

 

Hus nr 41 – 63 ansvarar för : 

a) Stenpartier på båda sidor om infarten till Brännmyrsgatans parkering 
b) Grönytor som ligger mitt emot hus 63 på garagets kortsida 
c) Grönytor framför fastigheter på gatan 

 

Hus nr 65 – 87 ansvarar för: 

a) Stenparti bakom andra garaget norrifrån 
b) Grönytor framför fastigheter på gatan 

 

Hus nr 89 – 113 ansvarar för : 

a) Stenparti/ yta runt norra sophuset  
b) Stenparti längs med baksidan av norra garaget 
c) Grönytor framför fastigheter på gatan 

 

 

 

 

 


