
Styrelsemöte 2018:4

Datum 20180903, plats Handarbetsvägen 74

Närvarande: Elisabeth Hornberg, Maria Franzen, Håkan Bohm Dalström, Lars Fall och Katarina 
Molin.

1. Möte öppnades av Elisabeth Hornberg

2. Genomgång av föregående protokoll 2018:3. 

5. Genomgång av offert för parkeringar från Josefssons Alltjänst för 86 194 kr. Innan beslut tas ska 
ytterligare en offert kontrolleras. 
Beslut: extra styrelsemöte 20180915 kl 11 på Handarbetsvägen 74.

4. Beslut: Rengöring av sopkärl kommer ske under hösten för en kostnad på 10. 000 kr. Pengarna 
finns i vår budget. Ingegerd beställer rengöring. Nytt schema för sophusen kommer inom kort 
anslaget i sophusen.

5. Städdagen 15/9
Att göra:
Lekplatsens matta ska lagas, ta bort anslagstavlor i sophusen, repa rosor vid parkeringsplatserna 
vid radhusen, olja blomlådor, fixera gungan som är trasig, städa sophusen samt rengöra golven 
och väggar vid behov, rensa lekplatsen, rensa ogräs runt bollplanen. 

Inköp inför städdagen:
Lars och Gustav köper skruv, plank korv och alla tillbehör
Katarina beställer två container 

6. Sophuset
På förekommen anledning:
Allt trädgårdsavfall ansvarar du som bor i samfälligheten att det fraktas till kommunens 
sopsortering. Samfälligheten betalar inte för sophämtning av trädgårdsavfall, om det förekommer 
trädgårdsavfall kommer en avgift från Uppsala avfallshantering att tillkomma efter hämtning.

Elisabeth och Maria kommer att skriva ett brev som går ut till samtliga hushåll vad som får slängas 
inom ramen för vårt avtal. 

7. Under hösten kommer parkeringslappar till boende och gäster som ska fästas i bilens fönster 
när bilarna är parkerade på kedjehusens gästplatser. 

8. Styrelsen påminner igen om 
Många boende och styrelsen upplever att hastigheter på 30 km/h i vår samfällighet är för hög då 
många barn bor och leker ute på våra gator. Vid samrådet uppmanar Uppsala kommun oss att tala 
med varandra om att sänka hastigheten. Styrelsen uppmanar därför alla att sänka hastigheten till 
ca 10-15 km/h. 

Uppsala kommunen kommer under året ändra den rekommendera hastigheten på vårt område till 
en hastighetsbegränsning till 30 km/h. Kommunen arbetar med att sänka hastigheten i hela 
kommunen och vår samfällighet är en del i den satsningen. 



Uppsala kommun kommer inte godkänna en ansökan på en ytterligare hastighetsbegränsning på 
våra gator eftersom vi följer de riktlinjer som gäller i hela Uppsala kommun. 

Vid samråd berättade Uppsala kommun att de har uppmärksammat att barn i skolåldern saknar 
grundläggande kunskaper om trafik när de startar skolan. Kommunen riktar därför utbildning till 
skolorna för att stärka barn och ungas kunskaper om trafik. Utifrån detta så uppmanades alla 
vuxna som har  eller möter barn i vår samfällighet att hjälpa våra barn att öva in goda 
trafikkunskaper. 

Beslut: Skyltar för återvändsgata med angränsande cykelväg ska inhandlas och monteras vid 
stickgatorna norra och södra.

9. En arbetsgrupp till arbetet med renovering av garagen i Virklappen kommer starta. Lars är 
sammankallande.

10. Nästa styrelsemöte 20181128  kl 19.00 Handarbetsvägen 94

11. Mötet avslutades av Elisabeth Hornberg

Ordförande Sekreterare
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