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Borådsmöte Zirkon/Coromant
Datum: 2017-09-29
Medverkande:
Borådet: Pär Hallström, Rickard Sandberg, Lina Sandberg
Sandvikenhus: David Eriksson, Cecilia Book Partanen, Karin Helm
Städdagar på området
I våras var det ganska bra med folk ute och städade. Städdagen för hösten är 29
oktober. Börja planera städdagen redan nu till våren, för att få frivilliga att hjälpa till.
Flagga redan nu för detta och ha en plan. Samordna också med frivilligvärdar för
redskapsbodarna och kvarterslokal.
Om borådet
- Bra att hålla möten efter kl 13 på fredagar.
-Ny borådsmedlem från Zirkongatan är Sofia Jonsson.
-Söker volontärer som kan fixa aktivitet för småbarn, t ex tipspromenad.
-Information från borådet sprids i en facebook, men även via utdelning brevlåda och
infotavlor på miljöhus.
Förbättringsförslag
-Staket vid fotbollsplanen vid Coromant behöver åtgärdas. SHAB tittar på.
-Förslag att göra om en altandörr till entrédörr. Man tycker att det är störande att
tvättstugan. De som tvättar vill inte vara här när det är festligheter i lokalen. Alt göra ny
entré till tvättstugan. SHAB tar med sig frågan för att se över möjligheterna under 2018.
-Vill ha mer och bättre återkoppling/åtgärdsplan från kvartersvandringarna.
-Förslag att lägga gummiplattor istället för sand vid någon lekpark. Coromant 11 och
Cormant 8 och Zirkon 6 kan vara bäst att titta på. SH undersöker möjligheterna.
-Kan man samla ihop alla bänkbord och täcka över de till vintern så slipper de riskera att
bli sönderkörda på vintern. Borådet ringer felanmälan när det är dags så kommer
bovärd med traktor och ta in dem. Plan att det sker efter städdagen.
-Kan vi komma upp med sopkorgar vid lekplatserna. Borådet söker frivilligvärda för att
sköta om papperskorgarna och tömma dem. En i varje lekpark.
-Önskemål om att husen tilläggsisoleras eller att fönster byts ut. SHAB har med detta i
långsiktig underhållsplan.
Om självskötseln på området
Borådet försöker informera om att det är trevligare för alla om man hjälps åt och håller
snyggt. Kan vi förmedla hur mycket hyran skulle vara om Sandvikenhus skulle sköta
området. SHAB kikar på om vi kan ta fram en sådan siffra. Idé att köpa in ytterligare
motorgräsklippare för utlån. Förslag att köpa in rensjärn som finns hos frivilligvärdarna
för redskapsbodarna, inte öppna boden.
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Bilar och parkering
-Skrotbil, röd volvo, står på parkering vd Coromant 8. Behöver bort. Rickard ringer till
Addicci ytterligare en gång.
-Skylt önskas om att garage ska använda och låsas eftersom det är brist på p-platser.
SHAB undersöker möjligheten.
Miljöhusen
Sophusen sköts inte. Borådet undersöker om vi kan få volontärer till att sköta om
miljöhusen. Sandvikenhus städar miljöhusen 3 gånger per vecka.
Tvättstugan
Tvättmaskinen är ofta felanmäld, det blir stopp i avloppet. Det är inte ett maskinellt fel
utan ett handhavandefel, maskinen sköts inte på rätt sätt. Instruktionsföreskrifter för
just den maskinen kommer att sättas upp av SHAB.
Kvarterslokalen
-Förslag kommit in om målning av panel. Bedömning att det är ett stort och kostsamt
jobb. Bättre att piffa lokalen med annat som nya gardiner och kuddar.
- Pratade om att 3000 kr per år är rimligt att kvarterslokalen får kosta för inköp
förbrukningsartiklar, dukar, gardiner, köksutrustning mm. Frivilligvärd för lokalen
håller kontakt med borådet.
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