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Minnesanteckningar vid kontaktmannamöte 4/10 2017 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information från styrelsen 

• Medlemsenkäten om parkeringar och lekplatsen redovisades (se bil.). Intensiv diskussion 

om, i första hand, parkeringar och garage utbröt. Återigen utmynnade det i att vi 

uppmanar alla att ställa in bilen i garaget. Enkel matematik visar ju att varje bil som ställs 

in resulterar i en ledig p-plats. Kontaktmännen uppmanas att trycka på extra om detta vid 

höststädningen. 

• Flera garageportar är skadade, ska repareras. I övrigt hänvisas till protokollet från senaste 

styrelsemötet §4 

• Den gamla TV-antennen tas bort inom den närmaste tiden. 

• Lånet för fibernätet – TV och bredband, har slutamorterats. 

• Asfalten i längorna – mellan husen och förrådet är dålig på många ställen. Problemet 

förvärras om man låter ogräs i kanterna växa. Ogräsen är mycket starkare än asfalten så 

de bryter sönder kanterna om de får sitta kvar. Håll alltså efter. Samfälligheten har en 

mindre mängd kallasfalt som kan användas för mindre reparationer. Kontakta Ali för hjälp. 

• Garagegavlar vid länga 10–17 har målats. Diskuterades varför det gjordes av inlejda i 

stället för av de boende. Konstaterades att det blir svårare och svårare att få alla att ställa 

upp. Utvändig målning är ju dessutom årstids- och väderberoende varför det naturligtvis 

blir extra svårt för t.ex. heltidsarbetande att ha möjlighet att delta. Kostnaden för arbetet 

ryms inom budgeten. 

• Två platser på husvagnsparkeringen är lediga. Den som vill hyra plats kan ta kontakt med 

kassören. 

3. Kontaktmännens ärenden 

• Föreslogs att vi åter ska försöka få kommunen att rensa upp i skogsområdet söder om 

lekplatsen. 

• Påtalades också den dåliga ventilationen i garagen, mest märkbar vintertid. Problemen lär 

vi inte kunna lösa så länge vi har de nuvarande garagen kvar – det är inte stor idé att satsa 

stora pengar på byggnader som är i så pass dåligt skick. Kom ihåg att starta fläktarna den 

15/10, det ger ändå någon förbättring. 

• Vid nästan alla möten dyker det upp någon fråga där man från någon länga efterlyser 

intresse för samarbete kring någon fråga av den typ som längorna/fastighetsägarna själva 

ska ombesörja, det kan vara att byta papp på förrådstak, panelbyten m.m. Ett utmärkt 

http://www.kvarteretgrundet.se/images/documents/protokoll/styrelsem%C3%B6ten/17-08-23.pdf
http://www.kvarteretgrundet.se/images/documents/protokoll/styrelsem%C3%B6ten/17-08-23.pdf


sätt att få kontakt kring sådana frågor borde vara vårt medlemsforum på webben. Alla 

boende som lämnat sin e-postadress finns inlagd som användare. Har du glömt ditt 

användarnamn eller lösenord hjälper systemet dig – det är bara att trycka på knappen. 

4. Mötets avslutning 

Styrelsen tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Katrineholm dag som ovan 

 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Gunnar Bergman, sekr. 
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Resultat av 
medlemsenkät
ENKÄTEN SKICKAD TILL 127 PERSONER. 75 SVAR (59,1%)

Parkeringarna
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Hur många gånger har du inte kunnat parkera 
på din närmaste parkering den senaste 
månaden?

Hur lång extra sträcka brukar du få gå 
då?
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Upplever du detta som ett stort problem?

Brukar du ställa in din bil i garaget? (Om 
ni har flera bilar – ställer du in någon bil?)
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Varför inte?

 Har ej flera bilar, vill ej ställa in eftersom det är så trångt och det står 
alltid en annan bil på rutan framför mitt garage och det försvårar 
det hela. 

 för att jag är bekväm. 
 Ställer in under vinterhalvåret 
 Lite för lat 
 Beror på vädret. Under vinterhalvåret står bilen alltid i garaget okt -

maj 
 Gör det på vintern. 
 Har endast 1 bil och oftast finns det plats precis utanför mitt hus. Så 

trångt i garaget tycker jag så ställer in bilen när det behövs, vinter, 
tidig vår, sen höst. 

Kan du då tänka dig att hyra ut ditt 
garage?
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Lekplatsen

Brukar du besöka samfälligheten lekplats 
tillsammans med ditt barn, barnbarn etc.?
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Är du nöjd med skicket på samfällig-
hetens lekplats? (Sett till redskapens ålder, 
utseende och funktionalitet)

Vad tycker du om utbudet av lekredskap 
på lekplatsen?
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Har du förslag på förbättringar av 
lekplatsen?

 Inga. Mina barn är vuxna nu. Jag tycker lekparken är bättre nu än 
när mina barn var små och lekte där. 

 Detta svar har inte med förbättringar, men varför lyser strålkastarna 
på fredagskvällar och natten. Ett mycket starkt sken, även vi som 
bor en bit ifrån irriteras av detta. Vem betalar denna el? 

 Ta bort sandlådan då den är hela områdets kattoalett! 
 Planen Skall vara gräsmatta så behöver man inte se den  

ogräsbevuxna grusplanen 
 Nya gungor, som inte är däck.

Rutschkanan är vänd åt fel håll, på sommaren blir den så varm att 
den inte går att använda. 

 Basketplanen är bra. Den används fortfarande trots att vi har större 
barn 

 Det är mycket ogräs löv och grenar i sandlådan och den är inte 
inbjudande att leka i. Trädet som står nära sandlådan skulle behöva 
tas ner en del och buskar omkring tas bort. Påfyllning av sand 
behövs. Annars är parken jättebra. 

 Har inga barn eller barnbarn i den åldern. 
Parkeringen: om alla ställer sig på den parkeringen som är högre 
upp, så bör platserna räcka till oss som bor längst ner. Gäller längan 
utmed Vasavägen. Motsatt problem uppe vid vändzonen. 

 Ogräset behöver hållas efter bättre. Kanske införa en timer på 
strålkastarna vid basketligan som ofta står och lyser om nätterna. 

Har du förslag på förbättringar av 
lekplatsen?
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 En kompisgunga, en större rutschkana (längre) kanske i backen ner 
mot basketplanen? Bord till bänkarna för att underlätta att sitta och 
fika. 

 JA!!! Sätt förbud att kasta buskar, häckar ,grenar träd (julgranar ) 
äpplen OSV 

 Nej. Överlåter till barnfamiljerna att komma med förslag. 
 Mer lekredskap som utmanar barnen i olika motoriska 

utvecklingsfaser, typ klätterställning, balansbrädor m.m. Det är 
mycket gungor som barnet mer passivt utnyttjar. Vi skulle också 
behöva skydda sandlådor från katternas avföring på något sätt 
(svårlöst). 

Har du förslag på förbättringar av 
lekplatsen?

 En kompisgunga 
 Asfaltering av grusgången som leder till lekplatsen så att det är 

enklare för barnen att cykla dit. Kompisgunga. 
 Bort med grusgången så att barnen kan ta cykel till lekplatsen. 

En sittbänk med bord så att man kan ta med sig något ätbart. 
Två eller tre ny gungor. Och en högre rutschkana 

 Gunghästen kunde bytas ut. Sanden i sandlådan är inte fin. 
Det är mycket löv på höstarna. 

 En stor rutschkana. Möjlighet att lägga endel sandleksaker i en låda 
så att det finns på plats. 

 Sandlåda med lock. 

Har du förslag på förbättringar av 
lekplatsen?
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 Nej, inte om lekplatsen men om nån annan bil står framför min port 
och står lite utanför rutan så har jag svårt att komma in pga. bilens 
taskiga svängradie. Parkeringsproblemen behöver lösas och jag/vi 
har lösningen men den blir dyr. 

Har du förslag på förbättringar av 
lekplatsen?
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