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MEDLEMSBLAD nr 3 - 2022 

 
Nu är sommaren här och PFF har äntligen under våren kunnat ha ett antal aktiviteter för 
medlemmarna. Nedan finns redogörelser för hur det gått och förhoppningen är att vi till 
hösten skall kunna fortsätta med en aktiv verksamhet.  
Vi i styrelsen är intresserade av vad ni har tyckt om vårens aktiviteter och vi välkomnar 
förslag från er på aktiviteter som vi kan förverkliga för er och övriga inom PFF i framtiden. 
Mejla till adressen forslagsladan@ppff.se med förslag och vad ni tyckt om aktiviteterna. 
 
 
 

Påskbrasan 
På påskaftonen, den 16 april, arrangerade föreningen den 

traditionella Påskbrasan igen efter det två år långa 

pandemiuppehållet. 

Det blev en mycket lyckad tillställning på gräsplanen bakom 

Mikaelivägen som drog ett drygt hundratal åskådare som bland 

annat bjöds på grillad korv och påskmust. 

 

 
Trädgårdsseminariumet 
Den 4 maj genomfördes ett trädgårdsseminarie där trädgårdsarkitekten Marie Skoog från 
Högadals trädgårdar delade med sig av designtips, klimatsmarta råd, växtkompositioner, hur 
man skapar en lättskött trädgård, och mycket mer. Det bjöds på en riktig go-fika och många 
passade på att ställa frågor till Marie som kunde dela med sig av sina erfarenheter.  
Tack till alla deltagande!  
 

Tennis ihop med Partille Tennisklubb 
Den 8:e maj var det full verksamhet på tennisbanan på Braun Johans väg i västra Paradiset, 
där Partille tennisklubb tillsammans med PFF inbjudit till medlemsdag. Solen sken ikapp med 
flera yngre förmågor, som tillsammans med sina föräldrar och tennisveteraner bollade och 
fikade. Det var en uppskattad aktivitet som ger hopp om återväxten bland tennisungdom i 
Paradiset. Banan har öppet hela sommarsäsongen och på tavlan vid entrén står hur du gör 
om du vill spela tennis. 
 

Första hjälpen/Hjärtlungräddningen för vuxna 
I samarbete med Röda Korset anordnade Paradisets FastighetsägareFörening den 1/6 i Partille Arena 
utbildning i Första hjälpen/Hjärtlungräddning. Nio medlemmar deltog och utbildningen ansågs både 
viktig och bra. Om intresse finns kan eventuellt fler utbildningstillfällen anordnas under hösten.  
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Familjedagen 
Den 6 juni firades med en stor familjefest på fotbollsplanen bakom Mikaelivägen. Det bjöds 
på korv, fika och popcorn. Barn och vuxna gladdes åt brännboll, hoppborg, tipspromenad, 
ballongdjur och ansiktsmålning. Många goda samtal grannar emellan. Ca 150 deltog.  
Föreningen vill rikta ett stort tack till alla dem som var med och genomförde dagen, ni vet 
vilka ni är. Tack! 
 

Aktuella frågor med kommunen 
Styrelsen har en kontinuerlig kommunikation med kommunen och uppdaterar vår hemsida 
regelbundet under " Aktuell dialog med kommunen". Nedan finner ni några punkter vad som 
är mest aktuellt. För fullständig information se senaste uppdatering på www.ppff.se.  
 
Gavelåsbron   
Tillståndsansökan för rivning och nybyggnation av Gavelåsbron lämnades in till mark-och 
miljödomstolen 12 jan 2022. Initial återkoppling har skett mars-22 med önskan om viss 
komplettering som skickades in 4 maj. Finalt godkännande beräknas komma efter ca 1 år 
och preliminärt hoppas kommunen kunna påbörja de praktiska åtgärderna sommaren 2023 
och bron beräknas vara klar ca 1 år senare dvs sommar 2024.  
Observera att tidsplanerna är preliminära. 
 
Kärleksstigen 
Flera medlemmar har påpekat att området ser alltmer förfallet ut med flera träd som fallit 
över Besebäcken och flera stockar som ligger utspridda efter nyligen helt eller delvis 
nedsågade träd. Som tidigare påpekats av kommunens ekolog är miljön ffa kring Besebäcken 
sällsynt och av högt naturvärde. Det är således ett medvetet val av kommunen att lämna så 
mycket som möjligt orört för att gynna mångfald, flora och fauna. Efter sommaren kommer 
styrelsen försöka få till ett möte med kommunens ekolog för att diskutera vad som ändå kan 
göras för att rensa upp. 
 
Enligt Juha Ruuska (projektledare på kommunen) har kommunen nu beställt ett arbete för 
att laga nytt ras på Kärleksstigen intill samma plats som tidigare. Undersökningar har visat 
att raset troligtvis beror på en ”ravinspricka” i området.  
 
Skogsstigar Lexbybybergen-Paradisområdet 
Enligt ansvariga på kommunen (mark-och exploatering) har de nu ”flyttat” stigen och 
återplacerat stora informationstavlan vid entrén till området efter nybyggen.  
 
Regler för koppling av hundar i området har också satts upp. Kommunen följer lagen om 
tillsyn av hundar och katter. 
 

Paradiset Masters 
Liksom tidigare år kommer föreningen sponsra golftävlingen Paradiset Masters med lite 
pengar till priser.  Tävlingen kommer gå av stapeln någon gång i september. Arrangör är 
förra årets vinnare Ingemar Sandahl. Mer detaljer kommer efter sommaren. 
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Klipp häcken rätt - och rädda liv 
 

Som fastighetsägare 

ansvarar du för 

säkerheten utmed din 

tomt. Läsa hur du klipper 

din häck rätt – så att 

växtligheten inte 

skymmer sikten och kan 

orsaka olyckor! Gå in på 

länken  

https://www.partille.se/nyheter/2022/maj/klipp-hacken-ratt--och-radda-liv/  

 

Påminnelser: 
Istället för papperskopia av medlemsbladet kan man få ett e-post-meddelande om att 

medlemsbladet är upplagt på hemsidan. Anmäl er via e-postadressen 

medlemsblad@ppff.se,  skriv ert namn, adress och e-postadress. Vår ambition är att på sikt 

upphöra med de tryckta bladen.  

På www.ppff.se framgår hur du blir medlem i PFF om du inte redan är det, för att inte missa några av 

höstens aktiviteter.  

Coyards: Varje vecka lägger vår säkerhetssamordnare in i Coyards information från polisen 

vad som händer i vårt närområde. Om du inte redan är medlem i Coyards (gratis), så ladda 

ner app:en och anslut dig till gruppen ”Paradiset”, så håller du dig uppdaterad och där kan 

du också lägga in dina egna observationer. Du kan även utnyttja Coyard att kontakta enskilda 

personer, exempel meddela att du är bortrest och be grannen hålla ett öga på huset osv.   

https://www.partille.se/nyheter/2022/maj/klipp-hacken-ratt--och-radda-liv/
mailto:medlemsblad@ppff.se
http://www.ppff.se/
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Trevlig sommar 

önskar Styrelsen 


