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Borådsmöte Smassens väg 49-67 
 
Datum: 17 september 2018 
 
Medverkande från Sandvikenhus: Henrik H, Monica H, Suad J, Cecilia BP 
Medverkande från borådet: Krister Lindberg, Sam Halal, Abraham Basmaijan  
Frånvarande från borådet: Ulla Wallin 
 
 

o Presentation av Henrik Hedenström ny områdeschef för Västra området. 
o SH tar fram enkel form av namnskylt som borådsmedlemmarna kan ha med sig 

i sammanhang då de möter hg i området. 
o P-skyltar finns nu för 8 timmar i stället för 24 timmar. Tillfälliga P-tillstånd kan 

fås i Kundtjänst, om man har besökare. 
o Lekplatser. Alla lekplatser i Bjs ska inventeras. Kommer att satsa på några få 

lekplatser och göra dem större. Borådet tycker att det borde vara en större 
lekplats vid Smassen 49. Det finns också en vid Smassen 61. 

o Om sopor i tvättstugan. Det har blivit bättre sedan vi satte dit större kärl. Men 
det sorteras inte. SH kommer eventuellt att sätta dit kärl för kartong och ett kärl 
för plast och sen en liten för dammludd etc. 

o Förtydliga om det ska gå att slänga wellpapp i fraktionen för kartong i 
miljöhuset. 

o Belysningen – trapphus, källare, områdesbelysning- i området kommer att ses 
över.  

o Problem med att det körs bil i området. Bil får bara vara i området vid i och 
urlastning. Sandvikenhus kommer att jobba med olika åtgärder för att minska 
biltrafik. 

o Problem med stenarna som ligger vid fasaderna. Kan vi täcka över dem så att 
det inte kommer sten i gräsmattan då barnen leker. Eller kan vi gräva ur och 
lägga i något annat. 

o Kvarterslokalen på Smassens väg 65 kommer att rustas, med start 18 sept. golv 
och väggar. Soffa och soffbord. Eventuellt kylskåp. Ev fläkt. Ev. ta bort spisen 
och bara ha micro, för att undvika matos. 

o Cykelrum som det ställs möbler i, SH personal ronderar källare och tömmer 
möbler när de upptäcker problem. Bra om borådet/fv felanmäler när de 
upptäcker problem.  

o Cykelställen behöver rensa ur skrotcyklar. SH aviserar och gör sen en rensning. 
o Bra om entreprenörerna som sköter snöröjningen kör lugnare. HH tar det med 

entreprenörerna och att de ska märka ut problemområden och käppa. 
o Smassens väg 49 mellan B och C, ännu inte återställt ute efter översvämningen i 

våras. SHAB undersöker. Även i källaren behöver det fixas, inte heller i ordning 
mellan C och D. Lukar fortfarande illa. 

o Inför 2019 önskar borådet insynsskydd vid grillplatsen. Ska vara så att 55an inte 
ser de som grillar (skyddet ska alltså skärma av mot 55an). Blomurna.  

o Borådet önskar också iordningställande av lekplatser (vid 49an t ex skulle det 
vara bra med gunga). 

o Borådet kommer att ha invigning/öppet hus när lokalen är iordningställd, SH 
medverkar och berättar lite om regler för att låna lokalen. 


