Rapport inför samrådesmöte av pågående aktiviteter på grönområden
Område 3 – Fiskaretorpsbadet
- Kontakt med kommunen för att inkludera kommunens strandremsa i planerade
arbeten har tagits. Detta handläggs av Johan Carselind som träffas först 24/5.
-

Samordning av arbetet med gångvägen samt anläggning av gräsmatta påbörjad.

Område 5.1 – Bryggan vid Sätra äng
- Ca 100 m3 praktiskt taget stenfria fyllnadsmassor har erhållits från närliggande
byggarbetsplats. Dessa massor plus tidigare påförda muddermassor kommer att
jämnas ut inom de närmaste dagarna. Därefter kommer arbetet med anläggning
av gräsmatta att påbörjas.
Område 5.4 – Området öster om Vattenparken
- Fastighetsägarna vid Sabelvägsområdet är informerade om att de får fälla
dubbelbjörken. Glädjen blev stor vid detta besked. De är införstådda med och
samtycker till att löftet är villkorat av att de åtar sig bekosta plantering av en del
buskar. Förslagsvis bondsyren och jasmin som kommer att inhandlas av
undertecknad.
Område 7 – Slottsån
- De frivilliga insatserna under våren syftade till att förbereda för maskinell slåtter
under sommaren. Tyvärr blev detta arbete inte helt klart. Erforderlig
kompletterande insats är planerad att äga rum före maj månads utgång.
Område 8 – Branta Backen – Västerholmsvägen
- En del av de granar som fälldes under vårens gallring blev kvar. För att inte
riskera insektsangrepp måste dessa tas bort före sommaren. Turligt nog ämnar två
medlemmar sätta upp gärdsgård mellan sina fastigheter. Ägarna till dessa har
åtagit sig att kostnadsfritt ta bort de fällda träden inkl. grenar mot att de får ta
hand om virket. Detta beviljades och arbetet påbörjades idag den 23/5.
Område 9.3 – Promenaden längs Trälhavet
- Klagomål har inkommit till undertecknad att en fastighetsägare har underlåtit att
hålla städat och snyggt vid stranden nedanför sin fastighet. Vid inspektion kunde
undertecknad konstatera att nämnde fastighetsägare inte var ensam syndare.
Vidare att en hel del sly borde tas bort vid flera av fastigheterna.
I samråd med berörda fastighetsägare bestämdes att en gemensam städdag, med
sedvanlig korvgrillning, skall ordnas den 10/6. Skriftlig anmodan att delta
kommer att delas ut i god tid innan.
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