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Minnesanteckningar från yttre inspektion den 21 april 2016 av
bostadsområdet Tälj stenen
Deltagare: från Uppsalahem: Jacob Sundbom, Jonas Köhler.
Från lokala hyresgästforeningen (LH): Briuis Svensson, Kenneth Jonsson,
Marianne Staaf.

Gård 1-3-5
Det behövs påf-vllning aI jord bland buskarna som går runt (nästan)
höghuset 18. Det påtalades redan fona året. Den jord som beställs senare
kommer bl.a att läggas här. Görs av LH i så fall!
Rampen till ingånsen/nya kvarterslokalen. Där giordes inte ett bra
grundarbete; ingen markduk och grus lades, nu stora problem med ogräs
som ger ett sunkigl och foga inbjudande intryck!
Utebelysningen vid nya lokalen bör synkroniseras med övrig portbelysning
i området. Nu tänds den lampan innifrån!
Vidare efterlyses en parkbänk som ställts undan under hösten 2015.

Gård 2-4-6
Där har flera hyresgäster inkommit med florslag. En hyresgäst slöt också
upp och kunde redogöra for en del önskemåI. Flera hyresgäster vill flytta
grillen, den anses vara felplacerad då platsen inte har sol så länge under
dagen. Vidare anses att planket inte är önskvärt. Grillen/planket har
placerats med hyresgästers goda minne och detiir inte aktuellt att flytta på
de sakerna anser både Uppsalahem och LH.
Däremot kart'$-Orat något med syrenbörsån. Lite nya sittplatser t.ex. (Nya
bord/bänkar.)
Det behövs en upprensning bland utplacerade stolar m.m. vid en port på
2:an.
"Besvärliga hörnet" 2C-4A. Varit ett problem några år. Nu finns forslag på
bärbuskar eller barrväxter. OBS! flera brunnar finns i den höman.
Ute på gräsmattan togs ett träd bort ftir några år sedan; ett tanigt träd har
planterats i stället; ser inte ut att ta sig. Önskemål om en mer robust träd.
kanske en lind eller enp!1. (ngt. som inte kommer att skugga
fonster/balkong4B)
Vid 4D-E finns rabatter som hyresgäster sköter om. En borttagen syren har
efterlämnat en ful stubbe: den måste tas bort! zA-C, höga gräsvippor bör
klippas ned!
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Anteckningar från yttre inspekfion den 21 april 2016 av
bostadsom rådet Tälj steneno forts
Gård 2-4-6,forts.
Det finns flera forslag/önskemål ör den här gården. En trädgårdsintresserad hyresgäst vill bli kontaktad nair Uppsalahem börjar med arbetet
på gården. OBS! Önskemål om nya utemöbler, ej begagnade från andra
gårdar!

Gård 8-10
Ett önskemål från ltirra året kvarstår; nytt bord till bersån. Troligen blir det
LH Täljstenen som köper in ett sådant i år!
Sedan behövs en kraftig trälåda lor leksakerna som nu sprids lite hiir och
dåir. Uppsalahem tittar efter om de kan hjälpa till annars fär LH ordna med
det.

Betr. rabatterna så sköter hyresgäster om dessa vid 104*D.c o
Baksidan av 10an mot vägen till forskolan: Ser tråkigt ut med risigt
buskage vid källarnedgång. Går det att göra något snyggare av den ytan?

Gård 14-16
Uppsalahem kollar upp om det inte åir dags att klippa ned en ganska
ftirvuxen buske vid fonsterlbalkong 14A-8.
Om möjligt plantera ett par nya träd i stället for de rönnar som togs bort
hösten 2015.

Gård 1l
Där har ett önskemål inkommit om en bänk runt en björk ute på gräsmattan.
Ev. beskärning av syren vid tvättstugenedgång l lE-F.
En hyresgäst är rntresserad avihar erfarcnhe pallkrageodling. Undrar om
det inte skulle kunna vara mojligt ute på gräsmattan? LH tycker att det är
en god idd men håller med Uppsalahem om att det gäller att man är några
st. hyresgäster som trjälps åt annars blir det inte bra. Vi ber att ffi
återkomma till denne intresserade hyresgäst!

Gård 7-9
Inga önskemål inkommit. LH och Uppsalahem fä.r göra det bästa av
gården!
Anteckningarna gjorda av Marianne Staaf 38. Kompletteras v.b.! OBS!

