
 

 

Information från styrelsen för Gylleröds samfällighetsförening 

 
Innan sensommaren övergår i höst vill vi i styrelsen informera om vad som är på gång i vårt 

område. Det handlar framförallt om lekplatsen. 

 

Först ett viktigt meddelande: 

Som många av er säkert redan noterat är trappan som leder upp i lekhuset trasig. Några bräder 

har ruttnat, så trappan är inte längre säker. Vi har därför spärrat tillträdet till trappan. 

På flera andra ställen i lekhuset finns bräder som är i sådant skick, att de är eller kan bli 

säkerhetsrisker. Lekhuset är nu så gammalt, att garantitiden för denna typ av skador utlöpt, 

och inga originaldelar finns för ur försäkringssynpunkt godkänd reparation. 

Lekhuset kommer därför att tas bort. På sikt avser styrelsen att ersätta lekhuset med ett nytt 

lekredskap. 

 

LEKHUSET ÄR DÄRFÖR AVSTÄNGT TILLS VIDARE. 

 

Sedan gäller det bytet av grus på lekplatsen: 

Som vi förut informerat om, både vid stämman och i nyhetsbrevet inför sommaren, måste gruset 

på lekplatsen bytas efter påpekande vid förra årets besiktning. Såvitt vi vet har något byte av grus 

aldrig gjorts tidigare. Styrelsen har tagit in offerter och har valt att ge uppdraget åt LB Kran- 

transport i Höganäs. Den avgiftshöjning som beslöts vid årets stämma, avsågs täcka kostnaden för 

nytt grus på lekplatsen. Men budgetbeslutet innefattade inte arbetskostnad och övriga kostnader i 

samband med grusbytet. Dessa kostnader får täckas av medel från underhålls- och asfaltfonden. 

I samband med grusbytet kommer även sanden i sandlådan att bytas. Stephan Engman, ledamot i 

styrelsen, kommer att göra en ny sandlåda. 

 

Avslutningsvis vill vi informera om: 

En ny soffa har anskaffats till lekplatsen. Pilarna på lekplatsen har tagits bort inför grusbytet. 

Även pilarna vid den ”gamla” lekplatsen har tagits bort, och inför den kommande mörka årstiden 

har viss ansning av andra träd i samma område utförts för att göra gång- och cykelvägen där 

säkrare. 

 

En god början på hösten önskas er alla! 
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Styrelsen 


