
StädID Gård nr Gårdens synpunkt, samt förtydligande Styrelsens arbetskommentarer Önskat förtydligande från gård Behandlat Styrelsens beslut Beslutsdatum Protokollnr

1 8 Gården vill ha hjälp att beskära 5 träd på 

vårvintern.

Kontakta styrelsen (?) för precisera vilka 

träd det gäller.

Nej

2 8 Gården vill ha ca 20-25 buskar, täckbark 

och jord (ett lass).

Kontakta styrelsen (?) för att meddela var 

buskarna skall placeras, mängd och syfte 

täckbark, vilken sorts buskar, och kostnad.

Nej

3 8 Gården vill ha färg till gungställningen Ja Gården köper in färg och ersätts mot kvitto av kassören 2012-11-13 11

4 8 Gården har önskemål om fler röjsågar och 

häcksaxar till föreningen.

Ja Föreningens gemensamma verktyg hanteras av 

vuxenstyrkan. Kontakta vuxenstyrkan för vidare 

information och eventuellt fortsatt samtal.

2012-11-13 11

5 8 Gården önskar vindskydd till sopbehållarna. Kontakta styrelsen (?) och förklara var och 

varför.

Nej

6 8 Gården önskar bättre och tätare luckor till 

sopbehållarna.

Ja Luckorna har, eller kommer inom kort att bytas. 2012-11-13 11

7 7 Gården önskar ett extra farthinder. Mattias kollar med vuxenstyrkan om 

extra finns i garage hos vuxenstyrkan

Nej

8 7 Asfalten i backen ner mot gården är 

skadad.

Ja Hela området kommer att asfalteras inom kort 2012-12-18 12

9 7 Kantsten önskas på ena sidan av vägen i 

backen ner mot gården.

Ja Utreds inom ramen för asfalteringsarbetet 2012-12-18 12

17 6 Gården vill ha hjälp med att åtgärde 

markfilt som sticker upp ur gruset på 

lekplatsen

Styrelsen kontaktar vuxenstyrkan. Nej

18 6 Gården vill ha hjälp med att gräva upp grås 

under björken på lekplatsen

Styrelsen kontaktar vuxenstyrkan. Nej

19 6 Nytt grus behövs till lekplatsen Styrelsen uppdrar åt vuxenstyrkan att 

samordna inköp till vårstäddagen.

Ja Nytt grus kommer till vårstäddagen. 2012-11-13 11

20 6 Lekstuga behöver bytas ut (rutten) och tak 

till rutschkana behöver ersättas.

Ja Gården köper in material som ersätts mot kvitto av 

kassören, samt bygger lekstuga och tak. Vid behov kan 

vuxenstyrkan tillfrågas om råd.

2012-11-13 11

21 6 Hängrännor behöver bytas på hus 15 och 

hus 11. Anbud på väg.

Ta ett samlat grepp om 

hängrännorna i området

Ja Styrelsen utreder och sammanställer behov på andra 

gårdar och genomför sedan upphandling av arbetet.

2012-11-13 11

13 5 Gården önskar nedtagning av ca 10 träd vid 

gaveln på hus 19.

Styrelsen kontaktar kommunen. Nej

14 5 Gården önskar att björkar bakom hus 17 tas 

ned eller toppbeskärs

Styrelsen kontaktar vuxenstyrkan. Nej

15 5 Gården önskar köpa in kompletterande 

växter  till betonglådorna till vårstäddagen.

Ja Gården köper in växter och ersätts mot kvitto av 

kassören.

2012-11-13 11

16 5 Gården hoppas att asfaltsytorna på gården 

snart åtgärdas.

Ja Hela området kommer att asfalteras inom kort

10 4 Flera träd behöver beskäras. Ja En arborist kommer att anlitas för områdets räkning 2012-12-18 12

11 4 En kurs önskas för de som väljer att att ingå 

i "Trädgårdsgruppen".

Undersök intresse för deltagande i 

trädgårdsgruppen vid stämman

Ja Beslut tas på stämman 2012-12-18 12

12 4 Gården önskar en mindre sandlåda och ett 

nät som skydd mot katter.

Ja Gården köper in nät och virke som ersätts mot kvitto av 

kassören, samt bygger sandlåda.

2012-12-18 12
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