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Från: Svensson Johan [Johan.Svensson2@kristianstad.se]
Skickat: den 16 juni 2011 10:00
Till: Magnus Persson
Ämne: SV: Stakett vid Forsakarsbadet
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Hej Magnus. Jag har pratat med Sara Persson‐Nööjd som är förvaltare för utemiljön kring våra 
fastigheter. Hon har beställt jobbet med att laga staketet, och arbetet är på gång. 
  
Johan Svensson  
Parkingenjör C4‐Teknik 
Kristianstads kommun 
044‐132006, 0738‐532006 
  
  
  
Från: Magnus Persson [mailto:Magnus.Persson@rejlers.se]  
Skickat: den 15 juni 2011 22:10 
Till: Svensson Johan 
Kopia: Fritzon Helène; Månsson Pierre; Cronert Hans 
Ämne: Stakett vid Forsakarsbadet 
Prioritet: Hög 
  
Hej Johan! 
  
Har du fått något besked från naturvårdsförvaltaren enligt mejlet nedan om staketet vid Forsakarsbadet? 
  
Badet öppnade ju i dag och staketet är inte på plats!!! 
  
Då det gamla staket som till viss del var trasigt nu är helt borta p.g.a. trädfällningen så har säkerheten för 
barn som går till badet blivit mycket sämre än innan trädfällningen. Det måste upp ett staket längs gången 
till badet efter Forsakarsgården så fort så möjligt. Här finns en djup ravin ner till Forsakarsbäcken och det 
är nog bara en tidsfråga innan någon trillar ner och slår sig illa.  Nästa vecka börjar dessutom 
simskolan!! 
  
Vill du prata med naturvårdsförvaltaren eller ge oss ett namn så vi kan jaga rätt person. Vi vill ju att det 
ska vara tryggt och säkert att gå till badet! 
  
P.S. I dag har vi börjat distribuera vårt Byablad som trycks upp i 3500 ex. Här finns bilden på den nya 
lekplatsen med ☺ 
  
Vänliga hälsningar 
Magnus Persson 
  
Degeberga Byalag 
Direkt: +46 40 620 60 88, Mobil: +46 708 170 646 

Från: Svensson Johan [mailto:Johan.Svensson2@kristianstad.se]  
Skickat: den 7 juni 2011 10:09 
Till: Magnus Persson 
Ämne: SV: Forsakarsbadet samt lekplatsen 
  
Jag skickar din fråga till naturvårdsförvaltaren. 
Johan  
  
Från: Magnus Persson [mailto:Magnus.Persson@rejlers.se]  
Skickat: den 5 juni 2011 21:40 
Till: Svensson Johan 



Ämne: SV: Forsakarsbadet samt lekplatsen
  
Hej Johan! 
  
Vem är det som är naturvårdsförvaltare? 
Vet du om lagning av staketet är inplanerat innan badet öppnar? 
  
Efter trädfällningen är tydligen staketet helt sönder. Så det är viktigt att det lagas innan badet öppnar. 
  
Ha det gott! 
  
Vänliga hälsningar 
Magnus Persson 
  
Degeberga Byalag 
Direkt: +46 40 620 60 88, Mobil: +46 708 170 646 

Från: Svensson Johan [mailto:Johan.Svensson2@kristianstad.se]  
Skickat: den 27 maj 2011 07:14 
Till: Magnus Persson 
Ämne: SV: Forsakarsbadet samt lekplatsen 
  
Hej Magnus. Träden som ligger på trappan tas bort. När det gäller din fråga om stängselupprustning skickar 
jag denna fråga till naturvårdsförvaltaren som förvaltar reservatet. Vad jag vet är inte stubbfräsning 
planerat, det brukar vi inte göra i naturen. 
Ha det fint / Johan  
  
  
Från: Magnus Persson [mailto:Magnus.Persson@rejlers.se]  
Skickat: den 26 maj 2011 21:27 
Till: Svensson Johan 
Kopia: Byalaget Barbro Hernvall (barbro@livskraftidegeberga.se); Mattsson Henrik; Byalaget Jenny Svensson 
(jenny.svensson@sparbanken1826.se); 'Byalaget Kosti Markkanen (markkanen.kosti@telia.com)'; Byalaget 
Linda Färdig (linda@c4byran.se); Byalaget Magnus Andersson (mairlite@gmail.com); Byalaget Maja. Berg 
(maja.berg@telia.com); Byalaget Seved Ingemansson (barsev@hotmail.com) 
Ämne: Forsakarsbadet samt lekplatsen 
  
Hej Johan! 
  
Jag såg skylten i dag angående den lya lekplatsen. Den ser riktigt trevlig ut. 
Har ni bilderna digitalt? 
Skulle ni kunna sända en kopia på bilderna, och får vi i så fall publicera dem på hemsida och i vår tidning 
Byabladet? 
  
Jag var också nere vid badet i dag. 
Trist att så många träd behövde fällas, men säkerheten får gå före. 
  
Det finns ett par träd som ligger kvar över trappan upp bakom badet, se bifogad bild. Jag förutsätter att ni tar 
bort detta samt även fäller stubbarna som är kvar av de fallna träden. (Se bilderna). 
  
Jag såg att ni markerat träden med frilagda rötter, så jag misstänker att fällning av dessa träd är pågång. När 
de är fällda hoppas jag att ni kommer att laga staketet på höger sida ner mot badet också (mittemot de stora 
träden). Detta staket är som vi skrev tidigare i dåligt skick. Mina barn sprang fram och lutade sig på staketet 
innan jag han stoppa dem i dag. Bräderna är till viss del ruttna och det skulle kunna hänt en olycka. Så det 
ser jag som en stor risk och måste åtgärdas. 
  
  
Ha det gott! 
  
  
Vänliga hälsningar 
Magnus Persson 
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Degeberga Byalag 
Direkt: +46 40 620 60 88, Mobil: +46 708 170 646 
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