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20 000 till gården – användningsområden 
 
 
Ur stämmobeslut 2020: 
 
”Varje gård erhåller utöver lekinstallationen 20 000 kr som gården får använda till ny 
grönska, omgestaltningar och förbättringar i gårdsmiljön.” 
 
 
Användningsområden: 
 

 Estetisk växtvård: beskärning och borttagande av befintliga träd, buskar och rabatter 
som inte ingår i föreningens ansvar. (Gällande praxis: träd som kan skada husen eller 
på annat sätt är farliga beskärs och tas bort på föreningens bekostnad; fruktträd på 
gårdarna beskärs på föreningens bekostnad om gården inte önskar göra det själv.) 

 Inköp av nya träd, buskar och annan växtlighet; anläggande av nya rabatter 
 Stenläggning 
 Byggnation. T ex pergola, scen, lekstuga, grillplats. Med undantag för lekutrustning är 

byggnation med tak inte tillåten. 
 Möbler för gemensam användning 
 Utrustning som pingisbord och liknande 

 
Pengarna får användas till inköp av såväl material som tjänster. 
 
Beslutsgång: 
 

1. Gården bestämmer vad som ska göras och skickar ansökan till styrelsen. Beslut ska 
tas med 2/3 majoritet (11 av 16 hushåll) och ansökan ska dokumenteras med 
husnummer och namnteckningar. En ungefärlig kostnadsberäkning ska ingå. 

2. Ansvariga i styrelsen undersöker att åtgärderna i ansökan är i linje med 
stämmobeslutet och övriga bestämmelser på Djingis Khan. 

3. Gården får ersättning i efterhand mot uppvisande av kvitto. 
 
Utgångssumman räknas ned efterhand som utbetalningar görs till gården. Hela summan får 
nyttjas till projekt i samband med att lekinstallationen på gården byts, men det är inget 
måste. Pengarna finns kvar på gårdskontot tills de har använts.  
 



Fortsättning: proposition 2021 
 
I stämmobeslutet 2020 var pengarna kopplade till lekplatsprojektet. Styrelsen föreslog i en 
proposition till årsstämman 2021 att frikoppla summan och låta gårdarna använda den 
oavsett när arbetet på gården görs. Beslutet sköts till fortsatt stämma, vilket innebar att 
stämmobeslutet från 2020 var giltigt tills fortsatt stämma kan hållas. Det är dock samma 
summa som utdelats, dvs gårdar som ansökt om och blivit beviljade pengar till projekt före 
den fortsatta stämman 2021 har en minskad summa efter stämman. 
 
 


