
 
 
Kortrapport från senaste styrelsemötet 20/4 
 
Belysning på gårdarna 
Den 6/4 hade vi informationsträff om belysningen på våra gårdar. Vi kan sammanfatta mötet i att 

det finns starka åsikter om belysningen och i efterhand har vi fått in flera skrivelser från boenden, 
både de som är negativa till styrelsens arbete med frågan samt de som är positiva – både till 
styrelsen och till förslaget. Ett öppet brev från kritikerna finns att läsa på vårt gemensamma forum.  

 
Styrelsen kommer att anlita en oberoende ljuskonsult då en del av kritiken var att vi nyttjat 

RebelLight som konsult (gratis) och man menade att de talade i egen sak. Även de som var för 
styrelsens förslag menade att man bör anlita en oberoende ljuskonsult för att kunna stå tadelfri då 
kritiken kommer. Belysning är något som engagerar och förändringar orsakar ofta ett motstånd. 

 
Styrelsen informerar via vår vanliga kanaler vilket förslag som blir aktuellt och vilka hänsyn vi tagit 

till miljö, trygghet, estetik och ekonomi. 
 
Fågelmatning 
Vi har i år haft väldigt runda och goa råttor runt om i området och dessutom ovanligt många. 

Framöver måste vi helt enkelt avstå från att mata fåglar då råttorna äter allt spill de får tag i. 
Anticimex sätter inte ut några fällor/gift så länge vi matar fåglarna eftersom råttorna helt enkelt inte 
går i fällorna när det finns annat att äta. 

 
Miljöstugan 
Vi vill påminna om att vår miljöstuga är en oerhörd förmån i vårt område. Tyvärr respekterar inte 

alla skyltningen som finns och slänger dels förbjudna sopor (målarfärg, mediciner, matrester) där 
inne och dels stora skrymmande saker såsom renoveringsspill, möbler eller stort emballage som inte 
viks ihop. Detta belastar så klart föreningens ekonomi och trivsel. 

 
Den kritiska tidpunkten tycks vara nattetid och på prov kommer vi att stänga Miljöstugan kl. 22.00-

06.00 under maj för att se om vi kan komma till rätta med problemet. 
 

Trafikverket 
Vi har träffat Trafikverket angående nästa fas i Förbifart Stockholm. Man går nu igång med det 

första tunnelröret (av 6) och det kommer alltså att dundra under oss än mer.  
 
Sätra SK kommer att bli av med sin parkering eftersom de behöver stärka upp tunneltaket precis 

där och därmed flytta Björksätravägen längre söderut mot gångvägen. Styrelsen har påpekat att 
parkeringsmöjligheterna i området redan nu är underdimensionerade. 

 
Man kommer att upprätta en informationsstation i Gillsätras panncentral som även kommer att 

vara öppen för Gransätra och Alsätra/Sätragårds. Vill ni veta mer går det bra att gå in på 
Trafikverkets hemsida. 
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https://www.gransatra.se/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/SkarholmenSatra/

