Rasten
Aktivitetslista 2010
Aktivitet

Ansvarig

Avrapportering

Aktivitet klar

Ev kompensation eller
avtal om
iordningsställande av
uppgrävd väg vid lilla
lekparken.

Magnus Berglund

Klar.
BoTrygg har tagit
bort ledningarna.

Införskaffande av nya
farthinder till
cykelvägen samt ev
blommor och reflexer

Madeleine Engvall /
Tony Axelsson

Kompensation i
form av sand till
sandlådorna har
erhållits. Förslag
om att vi arrenderar
ut marken till en
kostnad av 10000
kr fram till feb
2011 med vite om
500 kr/vecka
alternativt att
BoTrygg tar bort
ledningarna före 1:a
juli 2010.
Förslag på olika
varianter av
farthinder har tagits
fram.
Förbudsskyltar får
ej sättas upp,
däremot ”lekandebarn”-skyltar och
blåa
hastighetsskyltar.
Beslut om att
beställa ett hinder
på prov och sätta
upp på gatan upp
mot fotbollsplanen.

Undersöka hastighetsoch ”lekande-barn”
skyltar

Madeleine Engvall

Inköp av anslagstavla
till förrådet och sätta
upp viktig information

Madeleine Engvall /
Pia Rundgren

Klar.
Farthinder i form av
blomlådor har köpts
in och ska placeras
ut till våren 2011.

införskaffat. Och
placeras ut till våren.

Pågående.
Nya ”varning för
lekande barn
skyltar” samt
reflexer till
farthinder ska köpas
in.
Magnus har ev en
Klar. Tavla är
anslagstavla hemma inköpt och uppsatt i
som han kan
förrådet.
skänka.

Inköp av urna samt
blommor och jord för
den påkörda krukan.

Jennie Byström
Madeleine Engvall

Klar. Ny kruka är
inköpt och vi har fått
ekonomisk ersättning
för den gamla.

Inköp av korv m m till
städdagen

Tomas Almå

Kontakta kommunen
ang utrensning av
plantering samt
bortforsling av ris m m
vid cykelbanan på
”utsidan”

Pia Rundgren

Uppdatering av
underhålls- och
förnyelseplan

Tomas Almå

Gå igenom plattorna på
gatorna inom området
inför städdagen och se
om något behöver
åtgärdas.
Se över färgburkar i
förrådet. Städa och
organisera förrådet.

Tony Axelsson

Avvaktar till
hösten.

Joel Staberg

I samband med
höstens städdag

Kolla med Tomas
Klingzell angående att
lamporna slocknar vid
snöröjningen

Tomas Almå

Pågående.
Inga fel har hittats,
men ärendet kvarstår

Ringa kommunen
angående trasigt mål
vid fotbollsplanen

Tony Axelsson

Klar.
Nätet i målet är
lagat.

Inför städdag våren
2011
• Målning av
staket till
gungorna.
• Påfyllnad av
sand till

Tony Axelsson

Pågående. Ris är
bortforslat, men
kommunen ska titta
på övriga
planteringar.
Förnyad kontakt tas
med kommunen.
Klar

Klar. Inga åtgärder
görs just nu. Ärendet
bevakas till under
våren.

•

gungområdet
Utplacering av
farthinder

