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NOTERINGAR BORÅDSMÖTE 

Borådsmöte Tallbacksvägen 
 
Datum: 26/9 2019 
 
Medverkande från borådet : Lillemor W, Ingemar A, Kersti S, Maria C, Anette S 
Medverkande fr Sh: Henrik H, Sussie J, Camilla G, Stefan L 
 
 
 Tvättstugor: upplevs som att städningen inte efterföljs och borådet frågade om inte 

SH kan kolla vem som har tvättat. Det får vi inte göra, endast vid skadegörelse eller 
brott och då är det polisen som får kontrollera. Vi gör vad vi kan med skyltar och 
information samt fyller på städmaterial. Svårt att komma tillrätta med detta 
problem. 
 

 Utemöbler: Hg vill att dom tas in över vintern för att hålla längre. Bovärdarna 
undersöker om parkenheten kan bistå med maskinhjälp. Punkten är åtgärdad.  
 

 Belysning mittemot Tbv 13 fungerar ej, är under utredning. 
 

 Störningar: vid enklare störningar och om man vet vem som stör ta kontakt med 
bovärd i området. Vid svårare störningsärenden ring SH störningsjour på kvällstid, 
SH på dagtid. 
 

 Pallkrageodling: det blev en succé och kommer att utökas nästa säsong då intresset 
är stort, mer info kommer i vår. 
 

 Trapphusstädning: upplevs som bristfällig. Alla trapphus ska städas varje vecka och 
kontrolleras av bovärdarna. 
 

 Parkeringsrutorna behöver linjer. Detta ligger med i underhållsplanen för nästa år.  
 

 Stamrust: Information om kommande stamrust på Tbv 15, 27, 33 och 35. 
Upphandling pågår och projektet kommer att påbörjas i nov -19 med början på 15 
och 27. Följs av 33 och 35 efter nyår. På Tallbacksvägen 27 kommer tvättstugan att 
göras om till några lägenheter i markplan samt tvättstuga. 
 

 Lokal Tbv 29: Städning av lokalen kollas efter varje hyresgäst av bovärd och räkning 
skickas om städningen ej är godkänd.  Det ska vara tomt efter kl 21. 
 

 Loppisbutiken: Loppisen på tbv 29 B kommer att stängas i okt/nov. 
 

 Önskemål om en bänk framför Tbv 17. SH beställer en till våren. 
 

 Parkenheten och miljövärdarna arbetar under hösten med att röja sly och ta bort 
buskar i området. Detta för bättre sikt ökad trivsel och trygghet. 
 

 Isplanen kommer att spolas i vinter 
 

 Garagen på andra sidan vägen mittemot Tbv 29 kommer att rivas, inte klart ännu när 
men förhoppningsvis under 2020. 

 
 Miljödag 17/10 kl 15.30 – 17.30 framför Tbv 9. 


