Inspektion gatumark Gylleriidsomridet
Niirvarande:
Ulf Strandmark,
I{akan Gd,the,
Carl-Herman PeterssonChrister Nilsson
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Gyllerdds Samfiillighetsfiirening
Mitlle Vdgftirening
Mdlle Viigforening
Miille Vdgftirening

Sillgrflnd:
Torget: Fysisk rensning av gatusten, jordyta vid trad rensas - barkmull kvar.
On i sviingen: Gatusten rensas, grenar pi pilarnas stam tas bort, befintlig dflig hagtorn ersiitts
med pil
On utanftir knnart Olssons: Gatusten rensas
Pilarna vid Vita Byn. Rensas ffir stamgrenar.

Hflven:
Klar fiirbiittring sedan CH bdrjade bekiimpa. Befintliga rester av ogr?is rensas bort.

Krokgrflnd:
On utanfiir Brod6ns: Gatusten rensas, grenar
erslittas, hil liiggs igen med gatusten.
Torget: Fysisk rensning av gatusten.

pi

pilamas stam tas bort. Borttagen pil skall inte

Garngrind:
Torget: Fysisk rensning av gatusten.

dn utanftir Erik Ljungs: Gatusten

rensas, ny

pil.

AIgrflnd:
Torget: ser bra ut, kan anviindas som 'likare'.
Vid Welins: Gatusten rensas (hela ytan)

Ovrigt:
Det ?ir Miille V?igfrrenings isikt att gatusten utanfrr fastighet
skall underh&llas av fastighetsdgaren.
Stiimma av mot lokala ordningsftireskrifter ?!

?ir att

betrakta som troffoar och

Efter fisisk rensning enligt ovan bdr kontinuerligt underhill ske. Ogreis behandlas med
bekiimpningsmedel.
Pilarna hamlas vart annat ir. Stamgrenar
F6rstdrda triicl ersiitts kontinuerligt.

pi

pilarna tas bort en (1) gang per 6r.

GYLLERODS SAMFALLIGHETSTORENING
NOTERINGAR FORDA VID sYN
aNr_,AccNrNGAR tgss-os-2s.

Av sAMF.:s GEMENSAMHETS.

Niirvarande:
- Lennart Sill6n Alfredsson (Hamnfiireningens
ordf.)
- Kristoffer Jeppsson (hamniU renin gens
*i.up..iti.l
- christer Nilsson ( ftir s6ne.n", so,' tidigare
varit skdtseransvariga)
- undertecknad Ulf Strandmark
1' synen fiiranledes av, att parterna och
ffa. KJ ska[ informeras om omfattningen av arbetet enl. skijtselavtalet .

2'Det konstaterll
gingviigen frin Silltorget mot Fiiladen
utanfiir gula rflcket
"lt
ej tillhdr samfiirtigheten
utan rigger under kommunens
ansvar.

3' vidare omfattas ej omridet siider fastigheten
Garngriind ll mot ging-o.cykelbanan av avtaret - (us reder ut detta ieo
rastighetsflgaren).

4' cN

uppger' att pi grund av motorhaveri blev
delar av Rosa Rugosahf,ckarna
ej skurna under viren. Detta arbete, som
ej id;; i avtaret, miste giiras under
kommande vinter (arbetet ingir ej i avtalee. o---

KJ uppmflrksammas ph, att
- under virarbetet prockas avtarsomrifej
na skriip ss. papper, tomburkar o.dyr.
- grfls m.m. i Grdnningen under RR-hiicka.n"
*nr"s I gglir med trimmer
- tvi fastighetsligare sii. om Grtinningen
medelst ett stilniit ,'inkorporerat,
RR-hiickarna till sina resp. fastigheter. Enl.
cN ar detta deras ensak innebf,rande, att de oxfr di sjiilva fir ansvara
ftir skiitseln av hlicken.
- klippning Griinningen o. ev. kantskf,rning.o. r.lpl
sker enl. uppsatta pinnar

5.

6.E
-

,ir ei i avtalet:
milning av lekplatssteltning"ilit 3 st. biinkar
(l trasig biink norra delen
borttages av hamnftireningen)

rr (srii rr..qr
L?::i,ln*.Y*.:
T.1.:_
lto_.) och om ridet besp ruta
vji. om g,ing-o.cyketbanan
vid
|ekptatsen)
fY::fiTiI
bo

3

lclrnlotfoolekplatsen

il;i.r"

s

stii[en (br.a. sii.

- rigingen mellan RR-hiick och fastighetsgrins
rensas och beliigges llimpligast
med barkmult ftir att bibehiilas.
Vid pennan/tangenterna

Ulf Strandmark
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Besiktnins av Griininsen. q Ve t
Ni'warande:

Leif.Jakobsson, Kommuren (Lf)
Befil Svensson, Granne till omr. fBS)
Lennart Ohlsson. GS
{LO)

1. Grtiningerl^iir i sin del mot banvallen ganska risig. I samband med att Bertil
Svetxson ffitt tillstflnd.lfi_\up," triidriden rnot baniallen :ir der litmpligt

"ttl*irru
Parkenaydelningen var hiirlutE tiAigi
i

uPp inom omr$det.

!:{.{"t""t
ls.91,ln
vflras och liimande sift
tillstf,ncl till k:apmngen.

ftir Gniningen qg av urdertecknad m:itts ut frin befintlig karta och
firurs angiven pfl denna. Kommunen riger omridet men ri hm pffi;;tt,k;iomrddet.

2. Gr;lnsen

3.

vid besikhdng i {us hg Leif Jakobsson (efter Lo
Svensson och undertecknad

samtal med Kaj Litu), Berril
gfltt igenom vad som skalllfdr gtiras ftir ati-ii

onrfldet i eft trevlisare skick.- De triidiomiir risiga och delvis multnade s$gas ner. BS llr klar tiver
vilka som pekades ut.
- Buskagetmot banvallen rensas upp fr:.fln bruhra och tona grenar och
gallms. Vi var tiverens orn att detta buskage biir hrktas tt*ritr bit
ftir att kunrn resa sig. Grenarna ligger nu,-efter det att htdddfln
skjutit ut dem, niistan utmed markin. Gemensamt mecl \,{BF kanske
vi kan klara detta utan nAsla kostnader.
- De stora trliden fir sti oglaverade. Ent. BS iir skuggan inte sfl farlis
-.--='
I rivrigt var vi iiverens ofr att vi skall spara pi vflra"fiaO ;;h ilhamla dem pi naglot siitt. Siiiutsikten fflr eeiis frir defta beslut.
- Lo har talat med christer Nilsson om afl-rensi ,rpp i omrfldet och
liigga ris och nu nerfallna hiid pi s$dant siitt att l,ititte Byfrirenine den
?? april, utan kostnad ftir GS, kan hiimta det till maibraian. BS ialar.
med MBF om detta.
- BS sflg^ar-nqr^{e tlild, som vi beslutat skall rensas upp i omr$det,
mot att fi behilla veden Detta kommer inte att ske fbiraffil vintern.
Riset kan kanske iiven di erbjudas MBF till majbrasan.
- Aveni
for[sritnring rir tN ki$ga gr[skl-ppp.{;d;i.i-i 6a ett sidanr
siitt att dqt
gengrq{ grannar eller andii) bisom en koinpost. Den
1n!g
nuvarande hiigen skall spridas trt.

4. Det

har frirekonunit att bestikande tiiltat pfl omrsdet. skulle det ske igen skall vi
tala med kommunen om att fflr en skylt rired "kiltning frirbjuden''

Mrille 1997-ft1-?4
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BESIKTNING

autFAr-LI GHETSTo nBNrNc

l99?-04-ll kl 1E.30
Lennafi Ohlsson Ill
Christer Nilsson
CN
TorbjiirnKjiill
TK

Besiktnins av omridet
Niiruarande

Besiktrin-gen hade pflkallats dels av att LO, som ny ordftirande, sknlle liira kdnna
det omride, som ftireningen ansvarar frir. dels att mot avtalet med CN, konstatera
vilka itgiirder, som skall- vidtas inom den niirmaste tiden.
1.

Vid kanterna mellap asfal-tytor och grdsmatta finns mossa (alger).
Rekommenderat "algtviitt' .
Besliits att i ftirsta hand frirsiika med jtrnsutfat LO ttimnar en bwk jtirnsulfat
till CN, som vatfirar ett mindre onuflde-med blandning 3 dl jiimsulfati f O lit.
vatten. Vi kan dfi konstatera om det ilr mossa eller algir.

2. Tukhring av Rosa Ragusa skall ske liksom tidigare i iuni-iuli.
Det fanns inte nig-ot stiille ditr hel nerklippning ansngs beibgad i Sr.
I tidigare protokoll noterat kvarvaralde arbete vid u,iahlurdi fir anstli wahlunds hade vid fri-na irets klippning reagemt och""menat att klippning ej

skulle ske." utanfiir deras tomt.
aft cN ansar buskarna
beh<ivligt..

Besliits

pi

de stiillen inom omr:ide, som anses

3. Full neftlippning

av Rosa \agusa samt'harnling" av pilarna ingflr inte i avtalet.
Beslut. Nerklippning av Rosa Ragusa och hamlingen fir ansti titt niista ir.
Hamling av pilama skall ske tidigare pfl viren. I febr. mflrnd ???

4.

Fa vissa stlillen :ir asfalten pd gflngarna sprucken och med fdrhtijningar efter
nitter frfln triid pi tomerna. Dessutom och kanske mest framhaUindfar det i
kanter mellan asfal$'t1 och griismatta. Dock iir det inte pi nfgot stiille diir
asfalten iir sfl illa medfaren att den lossnat och det finns inte f,eler upphriininsar
som skulle kunna ftirorsaka nigot olycksfall. Endast p* gflrueo m6tian"
Krokgrlind och Garngriind (c:a 3 meter) samt vid gaveln Sillirtnd 35 (c:a 5 m )
och Sillgrtind 4l (c:a 3 m ) kan anses att "bubblorna" lir anmiirltrringsviirda.
Kastnaden fiir "smilagnirgar", som det hlir skulle bli frigan an. stf,i inte i
proporlion till vad upprivning och lagning skulle ge - mest ett estetiskt v:irde.

Besliits

aft CN fiiljer upp detta under flret och att de pengar som iir avsatta ftir
fltgiirder och sornfr godkiinda av flrsmritet, spiras-frir att senare vidta en
mera genomgripande lagning av gingarna
- Velnhar ansvaret fiir aft griis).ta vid tomtgriins med anslutning till
asfaltyta ansas si att dettfinte kryper urdir och spriinger asfalieir ?
Ex. mot gaveln Sillgrdnd 41.
dessa

5. Lekplatserna iirinte roliga. Ogniset iir svirt att "hfilla efter". Kemiska

medel dr
ej tillfltna och salt iir inte hellei att rekommendera
TK ifrigasatte om det verkligen behtivs 2 sfl stora lelplatser till de ffl barn, som
finns inom onuiidet och som anvdnder dem. Man har,ju oftast gungor och
mindre lekutrusnring i sin egen ttidgflrd. I varje fall skulle en tiel del av de
Sgr, :olo f,r fyilqa med-sand (ser falctiskt ut som en stor sandlflda) omkring

lekstiillningarna, kunna fyllas med jord och gnisbesfrs i stiillet. Detta skulle i-nte
kosta mer lin aft under ett flr rensa ogriis i sanden.

(lv 1,/wt*" lrj

pff',w tu{^bt fl

yu,,y7cu,r\'

qryt tL

sid ?

Besliits

att CN talar med Ling pi Kornmunen om:
- Vilka nonner finns det ftir lekalatser ? Antal bam inom omr.idet ?
Avstind till leli.plah etc.
- Kan man anviinda salt fdr begriinsnin,q av ognis i barnens sandlfldor.
- \rilket ansviu stflr en sanrfiillighetsfrirening itir olyckor pfl leLAlatser ?
Vilket ansvar kan sg,r.elsen fll-iielgas ? Fiiriiikrine"?
Besliits att inte mflla lekstiillningarnai5r.

Ir

6. Ornr{det vid stora griisplanen norr om Siilgrdn73l - 33 ner mot B. Svensson alr
ganska risigt. BS har sfigat ner triiden i griinseir till banvallen. Crammalt ris och
skr[p finns diir. Har det inte diskuterats en upprensning av omridet som
?t t>wn.{e4^
ftirhandling att saml?illigheten beviljade nedskarninge[ av trtiden ? Borde inte
detta omrflde ner mot banvallen saneras

?

B

esI

ii t s att

grlinsen

LO tar fram kartan tiv er omridet och fiirsiiker konstatera

ftir sarnfiillighetens omrflde

v

ar

gflr.

7. CJpftalade-attiiven gingen mellan fastigheten Sillgriind 25 och Edsktims

tillhiir samf;illigheten.
- I tivrigt iir viilfastighetsligaren gsyarig frir att ornrflde av fastighetens yta,
som gr:insar till gata eller samfHllighetens onrntde, hilles snyggt och fritt fr.fln
skriip.

?

8. LO notering:

-

-

- Kan LO ffl en kopia pi kartskissen (Bilaga l), som refereras
till i avtalet med CN. B-iir finnas till handlingama i den piirm som

CN

tO

har.
Finns det en ftirteckning pi de invent&rier. som samliilligheten dger
Ar det i sfl fall bra aft defrira ftirvaras hos kassiiren i Ekofiomihan?lingarna ?

Noteringama fiirda av
Lennart Ohlsson
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Besiktning Samfiillighetsanliiggning Gyllerdd.
l. Nerklippning

Rosa Ragusa utanfor Wahlunds och Segers utmed gingbana.

2. NetldippningRosa Ragusa utanf-or Segers mot grismatta och utmed
Svenssorrs ftirrid (0ster om Segers). Bortrensning undervegetation.
3. Rosa Ragusa utanfor Knafres klipps ner.

4. Rosa Ragusa runt nora lekplatsen klipps ner.
5. Rosa Ragusa vid transfonnator klipps ner.

6. Bokar i tomtgrdns 6ster om Segers sigas ner.
7. Pilar vid Segers hamlas, for sent nu v[ntar

till hOsten/vintern.

8. Problem med mossa pi asfalt i skuggiga lagen. Kolla om nagot forhindrande
medel finns annars mekanisk bekiimpning.
9. Nyasfaltering av skadade omriden runt s0dra lekplatsen. Vidtah Ake
Svensson si att besiktning kan ske tillsammans med representant fren NCC.

Gatumark (Mtille Vligfiirening).
l.

Rishog vid norra delen av Sillgriind forslas bort, pitala for Mdlle Viigforening.

2. Per Christiansson skall pitala oliigenheten med berberisbuskar som vlxer ut
gatumark frin ddetomt vi norra delen av Sillgriind.
3. Rensning av ogriis av stensatta

"torg"

p& gatumark, ex

pi

utanfrr Ljungs pfl

Iftokgrtind.
4. Sprickor i asfalt Sillgriinds norra del, detta ptpekas vid irsmote med Mdlle
Vtigfiirening.
5. Ogrtis i asfalt och utmed vissa tomgrinser

pi

Sillgriinds norra del.

6. Si[grAnd, 3 d0da trdd, ersitts. Annat iin pilar ? Vid plantering, siitt ocksi ner
vattningsr6r.
7. Sillgrtind,

I d0tt tr6d, ogrisrensning,

vattningsr6r.
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