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Sammanställning av trivseldag på Skalgränd,
Hammarstrand 31/5 2019
Närvarande; Lena Sirkka AMI, Therese Östlin-Dahlgren Ragunda Bostad, Annica
Kanto Studieförbundet Vuxenskolan, hyresgäster i bostadsområdet.
Den 31/5 inbjöds boende på Skalgränd i Hammarstrand till en trivseldag med fika
och frågeslinga utav ovanstående genom ett §37 projekt via Länsstyrelsen där vi
fått möjlighet att jobba med trivsel och gemenskap i bostadsområdena som finns i
Ragunda kommun. AMI äger projektet, Ragunda bostad och Studieförbundet
Vuxenskolan ingår i styrgruppen för projektet.
Ett trettiotal boende besökte oss, fikade, gick tipspromenad, kom med åsikter och
önskemål till idélådan och samtalade med oss om de möjligheterna och tankar
man hade om sitt boende i kommunen. Tankarna från idélådan är nu
sammanställda och vidaresända till de rätta mottagarna. Vi vill förbehålla oss om
att alla förslag kanske inte går att fullfölja, men att vi har läst och tagit till oss era
åsikter och förslag. Nedan nämnda saker är något vi kommer att försöka jobba
med eller saker som vi redan tagit tag i;
•

Träffpunkt någon gång i veckan då man bara kan träffas ibland och fika
kravlöst i samlingslokalen. Cirkel i matlagning, tex mat från Eritrea.
Här ser vi möjligheter till att ha någon träff via §37 projektet men också
att Vuxenskolan skulle ha möjlighet till att starta någon cirkel om intresset
finns.

•

Odling bakom Skalgränd 10 är den för alla?
De pallkragar som finns idag är inte för alla. Det finns möjlighet att
påbörja odling bakom 7:an och 10:an. Men före det kan påbörjas måste
man arbeta fram en handlingsplan så att det inte blir något som står och
förfaller med tiden. Vi återkommer med vidare info.

•

Tvättstugan är oftast väldigt smutsig och du måste städa innan du tvättar.
Ragunda bostad har utökat städet i tvättstugorna, men det kommer också
under hösten komma någon aktivitet för att jobba vidare med hur man ska
lämna en tvättstuga efter man använt den.

•

Vi skulle behöva fler soptunnor. Kanske av den färgglada varianten för att
locka barnen att kasta skräp.
Vid lekplats och fotbollsplan fler skräpkorgar, men de ska tömmas.
Soptunnor kommer att beställas.

•
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•
•
•
•

Vinbärsbuskar bakom 3:an och 5:an bör klippas ner och få växa upp
(mjöldagg)
Snett staket till lekpark behöver fixas.
Klippa häckarna Skalgränd 8.
Om Ragunda kommun äger marken mot Hammargården tycker jag att
nedfallna träd bör tas bort.
Dessa saker är beställt att ordnas, men vi vet inte status på beställningen.

•

Övergångställe vid övergången mot dagis och skola. Snabb trafik.
Har lagts in som önskemål i samband med att man gör om vägen, önskas
vidare info tag kontakt med Rolf Ivansen.

•

Byte av sand i sandlådan, det går knappt att gräva.
Sand ska beställas via Reaxcer

•

Det skulle vara toppen med ett arrangemang där alla barn får vara med
och lära sig att inte kasta skräp i naturen. På ett lärorikt, lekfullt och
pedagogiskt sätt.
I slutet av sommaren kommer det att komma en aktivitet för barnen.

•

En till papperskorg. Fixa bänkar vid lekplats, orsakar stickor. Finns tom
lokal i Skalgränd 5B som kan rustas upp och användas.
Se tidigare svar ang papperskorgar. Övrigt håller vi på att se på vad som
går att ordna.

•

Fixa till i möteslokalen, måla tak/väggar m.m.
Vi ser på möjlighet till att ordna detta och återkommer.

Med vänlig hälsning
Lena Sirkka
Frivilligsamordnare
Arbetsmarknad och Integration

