
   

 

 

 

2018-03-21 

Borådsmöte Kalvdansvägen 
  

Medverkande från borådet: Peter Nilsson, Lotta Eimasdotter 

Medverkande från Sh: Camilla Gustafsson. Lars Sjökvist, Cecilia Book Partanen, Karin Helm 

 

Punkter som diskuterades: 

 

 Kvartersvandring i området blir den 24/4 kl. 14.00. 

 

 Borådet ordnar trivselkvällar i lokalen, varannan onsdag med start 28 mars fram till 23 maj.  

 

 Skottning. Det är hyresgästens ansvar att skotta framför sitt garage. Borådet påpekar att det är ett problem att 

entreprenör bara kör med stora maskiner i området. Det blir väldigt brett/stor snövall för hyresgäster att skotta 

framförallt framför garagen. Sandvikenhus köper in snöskyffel och ställer i miljöhuset som hyresgäster kan låna. 

Sandvikenhus undersöker möjligheten att ta en snöslunga till området. 

 

 Sandning. Entreprenör som sandar kör mycket fort genom området. Sandvikenhus tar upp detta med entreprenör. 

Området vill få information om när sandupptagning sker så att de kan förbereda. Bestämdes att Sandvikenhus 

informerar innan.  

 

 Störningar. Om någon hyresgäst blir störd, ska de ringa till störningsjouren på tel nr 106800 om det är en allvarlig 

störning. Om det är en mindre störning ringer man till Sandvikenhus kundtjänst dagen efter på tel nr 242200. 

 

 Biltrafik och parkering är ett problem i området. HG bilar parkerar på p-platser istället för i sina garage. Avställda 

bilar finns i området, tar plats och det ser inte ordningsamt ut. Sandvikenhus kontaktar berörda hyresgäster samt 

kontaktar kommunens handläggare för den bil som står på kommunal väg. HG uppmanas att ringa till 

bilparkeringsbolaget när bilar parkerar fel/parkerar inne i bostadsområdet. Sandvikenhus sätter ut suggor i området 

när våren kommer. 

 

 Några hyresgäster förvarar möbler och andra saker i sina garage, detta är inte tillåtet ur brandrisk. Sandvikenhus 

kommer att prata med berörda hyresgäster om detta. 

 

 Loftgångar och uteplatser är inte till för förvaring. Sandvikenhus kommer att dela ut informationslappar till alla 

hyresgäster för att göra dem uppmärksamma på detta. Grillning är inte tillåten på loftgångar. 

 

 Lekpark. Borådet funderar på gungdjurens skick. Sandvikenhus undersöker tidigare besiktningsprotokoll för 

lekparken och ser över gungdjuren. Sandlådan blev bra. Borådet kommer att måla gungställningen i vår. Borådet 

funderar på om det finns möjlighet att utöka lekparken.  

 

 Inköp till kvarterslokal. Önskemål om att köpa in elvisp och våffeljärn samt en matta. Bestämdes att Borådet 

handlar på rekvisition.  

 

 Barnaktiviteter. Borådet undersöker om det finns hyresgäster i området som vill hålla i barnaktiviteter som disco, 

halloweenfest..  

 

 Borådet har gjort ett förslag för hur de tycker att boendeinflytande medlen kan användas under året. 

 

 Städdag. Datum är ännu inte satt för städdag i området, Borådet återkommer om det. Sandvikenhus köper in fler 

krattor/räfsor samt spade (2st). 

 

 Tvättstugan. Blev bra med hyllor för städmaterial i tvättstugan. Dammsugare till tvättstugan önskas, Sandvikenhus 

ställer dit.. 

 

 Gräsklippare och trimmer. Det finns gräsklipprea och trimmer i området, står i portalen. Service på dessa behövs. 

Sandvikenhus ordnar med detta.  


