Minnesanteckningar
Borådsmöte Norrsätra 22 november 2017
Närvarande:
Ingemar Andersson, borådsmedlem
Lillemor Wennerdahl, borådsmedlem
Kersti Sundberg, borådsmedlem
Birgitta Grell, borådsmedlem
Karin Helm, Sandvikenhus
Cecilia Book Partanen, Sandvikenhus
Boverket
Förslag finns inlämnat till boverket om rust av utemiljön, ännu inget besked.
Aktiviteter sommars 2018
SAIK fotboll kommer att hålla i aktivitet 1 gång /vecka (tisdagar kl 17-19) under
sommarlovet.
Fam dag
Blir den 20 maj kl 12-15. Loppis kan ha öppet då? Vill borådet ha aktivitet som de
ansvarar för?
Miljödagar
Cecilia lägger ut på hemsidan så snart som möjligt.
Rökning
Skulle kunna ordna med rökruta/askkopp utanför 29an.
Kvarterslokalen
o Om problem så ringer man till störningsjouren. Ändra i kontrakt till att lokal får
avvändas fram till kl 21.
o Rädda Barnen har barnverksamhet i på onsdagar i kvarterslokalen på TBV 7.
o Timer till belysning gran kvarterslokal TBV 29 önskas. Karin kollar.
o Solskydd till kv lokal på 29an kommer att sättas upp, de är inköpta.
Julgran
Gran till gården vid 29-25 kommer.
Tvättstuga
o Torkrummen på 29 önskemål om rust. Områdeschef tittar på.
o Önskemål om att få tvätta till kl 19 istället för kl 22 på lördagar.
o Toaletter i anslutning till tvättstugor. Haspar på dörrarna fungerar bra

Farthinder
Önskemål om farthinder gångväg som går genom området längs med husen. Det är mycket
trafik nu och man kör fort, även hemtjänst. Ev farthinder sätts upp till våren.
Budget 2018
o Önskemål om bänkar och bord samt grillar samt sittbänkar i hissar.
o Behov fler grillar. Gärna ytterligare en vid 15 (till höger, finns en till vänster idag)
o Behov av fasta bänkar och bord. (gärna vid 15) Samt ersätta den som är förstörd.
o Speglar till hissar.
Trivselkvällar
Fungerar bra. Sista före jul 14 dec. Vill fortsätta efter jul. Lillemor bokar lokalen för nästa år
och förnyar sin nyckeltag.
Trivselvärdar
Positiv effekt av trivselvärdar på Nya Bruket. Kommer att fortsätta jobba, fram till 31 aug
2018. Kommer även att vara i Norrsätra.
Entréer
Dörrmatta i entréporten läggs för att hålla dörren öppen. Dörr ska hållas stängd, alla
uppmanas att ta bort mattor och annat som används för att hålla dörren uppställd. Problemet
är mest hos 25 A och B.
Hiss
Sitsar inne i hissen i 25 A och B är installerade. Önskemål finns även i 29an. Önskar även
spegel i hissarna.
P-platser
o Önskemål om nya linjer på p-platser. Finns med i underhållsplan för 2018.
o Gupp i asfalt från parkering ner mot vägen vid 17, önskemål om att åtgärda.
o Fråga om garage, de gamla utanför 29an. Kommer så småningom att rivas. Men
kräver rivningslov etc. Områdeschef kollar.
Multiarena
o Anslagstavla har satts upp i anslutning till multiarenan.
o Infolappar om regelverk för multiarenan försvunnit. Kan nu sättas på nya
anslagstavlan.
Snickarboden
Finns intresse att marknadsföra snickarboden. SHAB undersöker om det finns info uppsatt
om den. Borådet funderar på hur man kan undersöka om intresse finns för att nyttja lokalen,
t ex på trivselkvällar eller annat forum?
Miljö
Kan ha en infodag där man informerar om hur man sopsorterar? Borådet tror att det kan
vara bra. Kan göra i anslutning till en miljödag?

