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Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

 

Fyra styrelsemöten 

Konstituerande möte 12 mars 2018 

11 juni 2018 

5 februari 2019 

7 mars 2019 

 

Rishämtning 

Skedde 29 april, i år genom egen försorg. 

 

Träd och trädvård 

13 april var kommunens trädvård på besök, och ordföranden och en styrelseledamot mötte upp för en 

gemensam genomgång av träden längs våra gator. Enligt kommunens representant behövde flera träd 

på Tegelgatan bytas ut. Styrelsen har vid upprepade tillfällen efterfrågat en tidsplan, men inte fått 

något svar. 

 

Trottoarer 

I samband med genomgång av träden framkom att kommunen i samband med trädföryngring också 

avser att åtgärda gångbanorna. När det gäller trottoarer på Slöjdgatan och Krongatan avser styrelsen att 

göra en framstöt till kommunen efter vintern. 

 

Kommunikationspolicy 

Styrelsen har tagit fram en kommunikationspolicy som har delgivits föreningens medlemmar via 

lappar i brevlådorna. 

 

Hastighetsdämpande åtgärder på Bergagatan 

Styrelsen har av kommunen fått veta att vi kan placera ut blomlådor eller liknande på eget initiativ. 

Kommunen tar inget ansvar för skötsel och underhåll av lådorna. Underhåll och skötsel faller helt på 

dem som placerar ut lådorna. Av den anledningen har styrelsen valt att avvakta med att gå vidare. 

 

Parkering på gatorna 

Styrelsen har kontaktat kommunen angående frågan om parkering på endast den ena sidan av gatorna. 

Det svar som erhölls var att den generella parkeringsregeln inom Uppsala tätort är 48 timmar. Något 

intresse från kommunens sida att införa parkering på endast en av sidorna av gatorna fanns inte.  

 

Igångsättande av Grannsamverkan 

Skyltar sattes upp 18 juni. Organisationen har meddelats föreningens medlemmar via lappar i 

brevlådorna. 

 

Tvättstugetomten 

Fotbollsmål har införskaffats och ställts upp och betalats av föreningen. 

Lagning av staketet ej utfört. Kommer att göras under 2019. 

Parksoffor ej införskaffat. 

 

Busshållplatsen ”Bror Hjorts hus/Bergaskolan” 

Styrelsen har gett en av föreningens medlemmar i uppdrag att arbeta med detta. Bergaskolan avser inte 

i dagsläget att stödja en skrivelse till UL. Hem- och skolaföreningen och Bror Hjorts hus är positiva 

till en gemensam skrivelse. Arbetet fortsätter. 

 

 


