Stuga nr. 5. Information om renovering och trädgård.
2017 - Renovering av alla ytskikt inomhus: ny pärlspont, nya fönsterfoder och platsbyggda
fönsterbänkar på verandan, ny färg i alla rum, bjälkar, tak mm målades i vitt. Golven
slipades enhetligt och vitsåpades.
Ny el drogs i hela stugan och ny jordfelsbrytare installerades. Flera nya eluttag monterades.
Ny el i boden och i det yttre uttaget på husfasaden.
2018 - Nytt platsbyggt kök installerades, med stommar från Ikea. Nytt vitt kakel med grå fog.
Bänkskivor i massiv valnöt. Ny blandare och diskbänk monterades. Ny takpapp på bodtaket
lades. Ventilationsintag borrades på varsin sida av huset.
2019 - Uteplats i trädgården byggdes med markplattor och höga spaljéer av armeringsnät
och lärk (ca 180cm). Gräsmattan grävdes upp runt huskroppen och vid entrégrinden,
markväv och grusläggning. Kompostplats iordningställdes. Markplattor i mittgången lades.
2020 - Hela husfasaden, boden och staketet målades om i vitt med gröna knutar. Insynsskydd
(180x180cm) i vitmålat trä mot gatan monterades.
Trädgård:
- Sol i större delen av trädgården från tidig morgon till sen kväll.
- Hög och frodig syrenberså utanför både bod och stuga med lila och vita blommor, som
bidrar med både doft och insynsskydd.
- Olika nyplanterade rosensorter: Rosenhäck (två år unga plantor) mot granntomten med
olika högväxande buskrosor. Honugnsros som klättrar upp i äppelträdet med riklig blomning.
Astrid Lindgren, Schneewitten och klätterrosor. Två äldre, högväxande vresrosbuskar vid
entrégrinden som klättrar på en rosenbåge.
- Perennrabatter med aklejor, vallmo, tulpaner, blåklocka, prästkragar, smultron,
jättedaggkåpa, förgätmigej, nävor, digitalis, stockros, backtimjan och lavendel. Pionbuske
(ung planta).
- Två plattlagda uteplatser, varav den ena med sol till sen kväll på sommaren och plats för
både krukor, parasoll och bord och stolar för många.
- Klätterväxter på spaljéer av armeringsnät runt uteplatsen och mot granntomten: kaprifol av
flera sorter, murgröna, humle och klätterrosor.
- Tre pallkragar för odling. Fyra hela (staplade två och två) och en halv med tillhörande
kryddväxter mm.
-Två gamla äppelträd med rikligt med frukt som mognar på hösten (Cox Pomona).
- Yngre biggaråträd. Fläderträd mot gången med riklig blomning.
- Gammal vindruvsranka som ger stora mängder goda, ätbara blå druvor sen sommar och
höst, slingrar sig runt boden och längs med staketet.
- Stort taggfritt björnbär med rikligt med bär. Hallonsnår (ett år ung plantering). Krusbärsbuske. Två vita och en röd vinbärsbuske. Rabarber.

