Kontaktpersoner för underhållsområden inom Visingelunds Samfällighet
Denna lista visar alla områdesnummer och vilka delområden som tillhör respektive område, samt vem
som är kontaktperson/huvudansvarig. Till denna lista hör en kompletterande karta i färg.
För att se vilka hushåll som tillhör respektive område, vänligen se separat lista för detta.
Område

Beskrivning

Kontaktperson/Områdesansvarig

1

Kvartersgården inomhus (Stugfogde).

Gunilla Langett
Innerspåret 1

2

Buskaget "Trekanten" i början av Innerspåret.
Rekreationsytan mellan Innerspåret 9 och 11.
Lekplatsen vid Innerspåret 26.

Henrik & Fredrika Moreau
Innerspåret 22

3

Kvartersgård utomhus. Gräsklippning. Klipp och
rensning av sly, buskar, hängrännor, plocka
skräp, gräsklippning, snöskottning vid behov och
sandning.

4

Lekplatsen Innerspåret 38-40. Rekreationsytan
Innerspåret 23-25. Planteringen vid Innerspåret 23.
Sanden i sandlådan ska vändas. Runt lådan ska det
krattas och sopas rent.
Kolla barnbordet och gunghästen i sandlådan så att
de ser hela och bra ut.
I rabatterna ska det rensas ogräs, krattas och
klippas ner buskar som inte ska vara där.
Fyllas på med jord om det behövs.
Staketet mot Innerspåret ska oljas in. Dock även
bänkarna vid sandlådan samt bänk och bord på
andra sidan "spåret". Grusgången vid bänken och
bordet ska rensas från ogräs och/eller läggas på
ogräsmedel.
Klippa gräset, en liten smal gräsplätt bakom
bänken/bordet.

5

Buskaget runt Innerspåret 25. Sandlådan intill
buskaget.
Buskaget upp mot Innerspåret 23.

6

Gräsmattor mellan övre Mitt- och Innerspåren.
Gräsklippning av gräsmattorna:
- "brandgången" mellan Innerspåret och Mittspåret
från skogen fram till övre poolen
- gräsmattorna från TV-masten nere vid
Mittenspåret längs med gångvägen upp till
Innerspåret.
- gräsmattorna utmed grusgångvägen mot skogen
mellan
Innerspåret och Mittspåret
På städdagar sköts gräsmattor och vid behov
mossrivning +krattning.

Karl Johansson
Innerspåret 8
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Karin & Marian Puhl
Innerspåret 39

7

Gräsmattan vid Mittspåret 2. Lekplatsen vid
Mittspåret 2-8 inklusive buskage. Klätterställning vid
Mittspåret 16 och angränsande buskar.

Bernt Jaensson
Mittspåret 11

8

Buskage Mittspåret 24. Buskage vid Övre Poolen mot
Mittspåret. Klippning och rensning av buskagen kring
Mittspåret 24, intill övre poolen mot Mittspåret,
kring Mittspåret 21 och runt elskåpet. Eftersyn under
året. Större beskärningar etc sker på städdagarna.
Buskage intill lekplatsen vid nedre poolen och runt
elskåpet Grusgång från Mittspåret upp mot
Innerspåret och ned mot Ytterspåret.

Per-Olof Palmgren
Mittspåret 23

9

Gräsmatta mellan Mittspåret och Ytterspåret och
bort förbi skeppet. Lekplatsen vid slutet av
Ytterspåret och gräsmatta i anslutning upp mot
Innerspåret

Görgen Olsson & Marie Myklebust
Ytterspåret 29

Övre poolen

8OIgVWHQLXV
Innerspåret 52

10

11

Nedre poolen

12

Buskage runt nedre poolen. Plantering vid
Ytterspåret 18. Klippning och rensning av buskagen
och rabatten.

13

Gräsmatta och sandlåda vid Ytterspåret 13

14

Gräsmatta och lekplats vid festplatsen

15

Lekplatsen vid nedre poolen samt Redskapsboden

16

Plantering Innerspåret 62. Basketplan
Innerspåret 62. Grönområdet/buskaget och
gångvägen med trappa och träräcke mellan
fastigheterna Innerspåret 38 och
Innerspåret 40 upp till samfällighetens
gräns mot skogen.
Hålla gångvägen fri och ett regelbundet underhåll
av buskage, gräsytor, basketplan och planteringar.
Det blir ofta en hel del trädgårdsavfall på städdagar
och även däremellan.

Sabine Lindkvist Mittspåret 3
Åsa Bergström & Håkan Johansson
Mittspåret 5
Gunnel Gisslén
Ytterspåret 16
Sven & Ulla Johansson
Ytterspåret 13
Kristina Gullbring
Mittspåret 12
Helena & Florent Scarabin
Ytterspåret 33

Per & Jane Håkansson
Innerspåret 38

