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FÖRSLAG RUMME FRUKTTRÄDGÅRD 
 

 

 
 

Syfte med Rummes Fruktträdgård 
 

Fotbollsplanen ligger i dag i träda och istället för att den inte används och dessutom ser tråkig 
ut så är detta ett förslag till att göra en uppröjning och skapa ytterligare en fin plats på 
Rumme.  
Målbilden är att vi kan njuta av en fridfull miljö med sittplatser, få ta del av vacker äppelblom, 
frukt och bär och samtidigt hjälpa bi- och andra pollinerare att få föda. Det kommer finnas 
gott om öppna ytor att promenera runt och titta samt att leka på. 
 
Gör vi en fruktträdgård blir det större fokus på att hålla fotbollsplanen som yta fri från sly då 
det kommer att vara en grupp som ansvarar för att underhållet blir av. I dag är det endast 
genom Jan Arrhénborgs försorg den klipps och det trots att ingen spelar fotboll där. 
 
Hur ska det gå till 
 

Förslaget är att vi färdigställer fruktträdgården i etapper så den får växa fram och vi kan 
utvärdera. Vi klipper gräset och underhåller fruktträdgården kontinuerligt under tiden.  
 
En första etapp är att plantera bärbuskar och något fruktträd. Då vet vi att buskar och träd har 
rotat sig samt att underhållsarbetet fungerar. Nästa etapp blir att sätta fler träd, utemöbler 
och eventuellt fler buskar. 
 
Val av växter görs med tanke på långsiktighet samt med strävan att ha ett enkelt 
underhållsarbete.  
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Fruktträdgårdsgruppen 
 

Vi inrättar en Fruktträdgårdsgrupp som, likt övriga grupper, planerar underhållet och leder 
arbetet för fruktträdgården.  
Skötsel är beskärning av äppelträd och gallring av bärbuskar under arbetshelg samt att man 
bjuder in alla medlemmar till frukt- och bärplockardagar, där alla som vill får komma och 
plocka frukt och bär samt behålla det man plockar.  
 
 
Risker med projektet 
 

De risker och nackdelar vi kan förutspå är: 
-att växtbetingelserna skulle vara undermåliga 
-att vi älgen skulle länsa träden 
-att engagemanget att underhålla fruktträdgården tappas 
 
Riskminimering: 
Dåliga växtbetingelser: -vi börjar i mindre skala för att se att växterna tar sig, därefter 
fortskrider vi. Dessutom har det odlats på marken tidigare. 
 
Älgproblem: -med större proffsträdskydd kommer älgen inte åt de unga träden. Då träden 
vuxit upp handlar det om att skörda i rätt tid. Dock är träden inte primärt för fruktavkastning 
utan att kunna njuta av träd, blom och frukt i följd med de växlande årstiderna.  
 
Minskat engagemang: -genom växtval och placering av växter som kräver litet underhåll och 
som ger avkastning i form av blomning, frukt och bär samt att arbetsinsatser gör på 
arbetshelgerna enligt styrelsens försorg. 
 
Kostnader 
 

Fruktlund med 5 fruktträd   5 000 kr 
Bärbuskar 10 st   1 000 kr 
Havtorn 6 st (1 hane, 5 honor)  1 500 kr 
Jord & gödsel   1 500 kr 
Trädskydd (nät och stolpar)  1 000 kr 
__________________________________________________ 
S:a fruktträd- och buskar   10 000 kr 
 
S:a Utemöbler, 2 grupper, begagnat  4 500 kr 
__________________________________________________ 
 
Summa total Rumme Fruktträdgård  15 000 kr 
___________________________________________________   
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Robotgräsklippare 
 

I ett senare steg kan vi installera en robotgräsklippare för att minska underhållet.  
Vi har tagit med en beräkning för att visa på det och det är i så fall något som ska röstas om 
vid ett senare årsmöte.  
 
Robotgräsklippare   15 000 kr 
Installation         5 000 kr 
Eldragning          5 000 kr  
___________________________________________________ 
S:a Robotgräsklippare   25 000 kr  
 
 
 
Fotbollsplanen var en gång i tiden en odlingslott där medlemmar odlade grönsaker till dess 
man beslutade sig för att göra om ”trädgårdslandet” till fotbollsplan. Nu är vi redo att ta nästa 
steg , till fruktträdgård.  
Vi hoppas fruktträdgården kommer att vara till glädje för oss alla på Rumme samt övriga 
förbipasserande, ju trevligare vi gör den desto mer användning kommer vi att ha och desto 
längre liv får den.  
 
 
”Kom och njut” 
 
Fruktträdgårdsgruppen Rumme 
 
Birgitta Ahrenby, Karin Reichard och Ilona Orgmetz 
 
 
 


