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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 15/10 2019 
Då ordinarie sekreterare hade förhinder att delta i mötet bygger dessa anteckningar på en 

sammanställning av noteringar från Robin Aronsson och Fernando Arana. 

• En stor uppmaning till alla boende i samfälligheten att hjälpas åt att sköta om området. Den här 

punkten togs upp med stort allvar.  

Titta gärna på detta videoklipp: https://youtu.be/Rd10WumIAKA 

• Utöver de vanliga skötselområdena så ska garagen göras rent invändigt, samt garagedörrarna på 

både in- och utsida. Det handlar om vanlig städning och skötsel. Önskan är att detta underhåll 

görs i år och helst i samband med höststädningen. Kontroller kan komma att utföras. 

• Biltvätt är förbjudet inom området! 

• Påmindes om att garagen är avsedda för förvaring av bilar. Har man har 2 eller tre bilar är det 

ännu viktigare att man ställer in en i garaget. 

• Trafikreglerna ska respekteras och följas av alla. Ungdomar som vuxna. Det gäller alla typer av 

fordon (bilar, cyklar, mopeder osv.). Det är 20 km/h och enkelriktat i området. Hjälps åt att 

påminna varandra om det här. Särskilt vanligt med mopedkörning mot enkelriktat och de kör 

fort. 

• Det har varit problem med soppåsar som inte stängts ordentligt så sopor kan hamna utanför 

behållarna. Påminnelse om att stänga påsarna ordentligt. Sophämtarna plockar aldrig upp 

sådant som ligger utanför sopkärlen! 

• Ali pratade om att det finns kalk för gemensamma gräsmattor i förrådet. 

• När någon lampa går sönder på stolparna ute på gatan eller i garagen kontakta styrelsen. 

• Det pratades om att boende ville gräva upp något sorts dike för att kunna kasta löv mm. Kanske 

till och med bygga som en bro till skogen mot Svartbäcksvägen. Styrelsen klargjorde att det är 

förbjudet att kasta löv mm i skogen. 

• Beskärning och skötsel av träden på området kommer att ses över. 

• Den trasiga belysningen i länga 2 inte är reparerad. Det är en rätt hög kostnad involverad i dessa 

reparationer så samfälligheten försöker göra det gemensamt med kommunen. 

• Hål i asfalten vid infarten till Backavägen 2–11. Kommunen sköter om vägen och reparation 

kommer att ske när de bedömer att skadan är tillräckligt stor/djup. 

• Frågan om laddning av elbilar inom området har tagits upp. Styrelsen kommer att utreda 

kostnader mm, och försöka få en helhetslösning med garage, laddplatser, parkeringar och ev. 

solpaneler. Målsättningen är att ha ett förslag till årsstämman. 
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