
Styrelsemöte 2018:3

Datum 20180528, plats Handarbetsvägen 13

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

1. Möte öppnades av Elisabeth Hornberg

2. Genomgång av årsmötets protokoll. 

3.Information om GDPR, vi har inte person-nr i vårt föreningsregister vilket gör att vi inte lyder 
direkt under den nya dataskyddslagen. 

4. Ingergerd har skickat ut resultatrapport, alla avgifter är betalda. Faktura för sopning och 
snöröjning har inte inkommit ännu vilket gör att resultatrapporten i dagsläget inte är komplett.

5. Genomgång av vårstädningen. Inför höststäden behöver blomlådorna/farthindren oljas in samt 
nya anslagstavlor, inventera behov av nya postlådor samt ogräs i slänten vid norra parkeringen.

6. Lekplatsen diskuterades, mattan på lilla bollplanen är lös, behöver åtgärdas omgående. Gustaf 
Lars, Johannes och Staffan fixar detta. 

Den lösa stolpen kommer också åtgärdas med omgjutning, kostnadsförslag tar Lars fram. Utifrån 
resultatet på kostnadsförslaget har Lars styrelsens godkännande att beställa arbetsutförande. 
En gunga saknar en skruv Maria undersöker detta.

7. Parkeringsplatser vid boulebanan.
Offerter till kostnader efterfrågas. Elisabeth tar in offert från firman som gjorde Nöthårsvägens 
parkering och Staffan tar in två ytterligare offerter från företag inför nästa möte. 

8. Staffan valdes till  vice ord.

9. Trafiken diskuterades;

Maria Franzen har varit i samråd med Uppsala kommunen samt med Trafikverket.

Sammanfattning av samråden.

På våra gator är hastigheten idag 50 km/h men vi rekommenderas att köra 30 km/h då vi kör in på 
Handarbetsvägen. Farthinder ska vara så mjuka att de kan passera i 30 km/h utan att ge skador 
på bilarna. (Trafikverket)

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. 



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. 

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: Varning för barn-skylt sättes upp vid stickgatorna och vid lekplats. 

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

10. Laddstolpar för framtida elbilar diskuterades.

11. Beslut: Gunilla konsulterar sophanteringen för rengöring av kärl. 

12. Beslut: Städdag inför hösten är 15 september.  Maria anslår det städdagen.

13. Beslut: nästa styrelsemöte  3 september kl 19.00 Handarbetsvägen 74.

14. Mötet avslutades av Elisabeth Hornberg

Ordförande Sekreterare

Elisabeth Hornberg Maria Franzen


