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Protokoll 
Datum: 2016-01-21 Tid: 18.30 – 20.30 Plats: Långdansgatan 64 
Närvarande: Helen Adolfsson (HA), Thomas Axelsson (TA), Sara Gernandt (SG), Klaes Magnusson (KM), 

Clas Sjögren (CS), Magnus Sjögren (MS), Marie Puustak (MP) 
 
Frånvarande:  
 
 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2. Dagordningen godkändes med tillägg för två övrig frågor. 
 
§3. Föregående protokoll godkändes med en ändring. Sista styrelsemötet flyttades från den 17/3-16 till 

den 10/3-16. 
 
§4. Ekonomi.  

Enligt CS är ekonomin i enlighet med budget. Systemet med fakturorna via mail fungerar bra. 
 
§5. Fastighetsöverlåtelser 

Långdansgatan 106 har bytt ägare och vi hälsar de nya ägarna välkomna. 
Flera fastighetsägare har nappat på kommunens erbjudande att friköpa sina tomter. 

 
§6. Hemsidan/Facebook 

Antalet unika besökare på vår hemsida ökar stadigt. Men antalet besökare behöver öka ytterligare för 
att hemsidan skall kunna bli den informationskälla, för vårt område, som styrelsen önskar. 
Styrelsen har mottagit synpunkter på att det tagit lång tid innan protokollen lagts ut på hemsidan. Det 
är vår ambition att protokollen skall vara utlagda inom 14 dagar efter styrelsemötet. 

 
§7. LOD 

Ett antal åtgärder har genomförts på Långdansg 92. I dagsläget är bedömningen att det inte föreligger  
något stopp i dräneringsledningen. 
KM fick i uppdrag att undersöka möjligheten att kontraktera ett företag, med kompetens i LOD-frågor, 
som löpande kan hjälpa oss. I första hand behöver vi få fastställt statusen på anläggningen. 

 
§8. Snöröjningen 

Styrelsen har informerat, via lapp i brevlådan, de fastighetsägare som har fastighet som gränsar till 
gångbanor, att de har skyldighet att skotta och sanda ”sin” gångbana.  
Kommunen tillhanda håller sand till halkbekämpning. Sanden hämtas i korsningen mellan 
Navestadsgatan och Spelmansgatan, vid hundrastgården. 

 
§9. Styrelsen 

Till nästa verksamhetsår behöver vi välja ett antal personer till styrelsen. 
Valberedningen består av dem som är områdesansvariga. 
Följande behöver vi välja; 
 Ordförande – Helen Adolfsson har avböjt omval. 
 Ledamot – Thomas Axelsson har avböjt omval. 
 Suppleant – Marie Puustak har avböjt omval. 
Styrelsen uppmanar dem som har förslag på personer som är intresserade av att jobba i styrelsen att 
vända sig till ”sin” områdesansvarig eller direkt till styrelsen. 
Informationen skall läggas ut på hemsidan. 
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§10. Övriga frågor 

1. Lekplatserna. SG gjorde en sammanfattning kring det förslag (motion) som styrelsen kommer att 
överlämna till årsstämman den 31/3-16. 
2. Beslutades att det skall upprättas en föryngrinsplan när det gäller träd och buskar inom området. 
Bakgrunden är att flera skötselområden har inkommit med propåer om att få fälla träd inom sitt 
område. Eftersom trädfällning/stubbfräsning är dyrbart vill styrelsen få ett underlag så att vi kan 
budgetera kostnaderna. Senast till vårstädardagen skall underlaget vara klart.  

 
§11. Ordföranden avslutade mötet och meddelade att nästa styrelsemöte är 18/2-16. 
 
 
Norrköping den 27 januari 2016 
 
     Justeras 
 
 
…………………………………………..   ………………………………….. 
Klaes Magnusson, sekreterare   Helen Adolfsson, ordförande 
 
 

 


