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MINNESANTECKNINGAR 

Borådsmöte Tallbacksvägen 
 
Datum: 19/9 2018 
 
Medverkande från Sh : Henrik H, Cecilia B-P, Mats J, Leif J, Sussie J 
Medverkande från borådet : Lillemor W, Kersti S, Ingemar A, Birgitta G, Nasma 
 
 

 Presentation av Henrik Hedenström, ny områdeschef för Västra. Även 
kort presentation av övriga närvarande. 

 
 Mats och Leif var inbjudna av borådet som ville diskutera störningar. 

Mats förtydligade sina och Leifs roller, att om de får namn på den som 
stör kan dom besöka, allmänna störningar är svårt att göra något åt. Han 
uppmanade att ringa till störningsjouren på kvällar/helger, även när det 
gäller lokalerna. Om det är allvarligt, ring polisen. 

 
 Nerskräpning både ute och i trapphus togs upp och diskuterades. På 

prov kommer dörrknackning att ske på Tallbacksv. 13 A, angående kiss i 
trapphus samt sortering i miljöhusen och saker i trapphus och källare. 
Om det faller väl ut kan vi fortsätta med flera trapphus. Kommer att ske 
så snart det är samordnat med tolkar mm. Cecilia informerade om att 
under hösten kommer även två studenter att röra sig i området och 
knacka dörr angående nerskräpning samt miljöhus. 

 
 Leif informerade om att han och Mats skulle medverka vid ett möte om 

trafikmiljö varvid det togs upp att det körs fort både på genomfartsvägen 
från Tallbacksv. 3-39 samt på Tallbacksvägen, främst av hemtjänst samt 
busstrafik. Leif tog med sig synpunkterna till mötet.  

 
 Önskemål från borådet att bovärdarna kommer tillbaka till området. 

Henrik förklarade att det inte är aktuellt samt bakgrunden och 
anledningen till varför Norrsätra/Vallhov slogs ihop med Björksätra och 
blev Västra området. 

 
 Nya borådslappar samt info om snickerilokalen sätts upp i trapphusen. 

 
 Linjer på alla parkeringsplatser önskas. Henrik kollar det. 

 
 Borådet önskar ha en surströmmingsfest, inga synpunkter från Sh. 

 
 Önskemål om vävstuga, måste skickas ut förfrågan om det till alla hg. 

 
 Miljödag i höst önskas, Återkommer med datum. 
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 Tallbacksvägen 15, det är plywood istf glas i portarna vilket upplevs 
störande. Målning av insida balkonger önskas. Henrik kollar när det 
ligger i underhållsplanen. Extra lyktstolpe vid 15 D önskas. Björk ansas 
vid en lyktstolpe (Park fixar). Belysningen vid portarna 15 samt 27 
upplevs som svaga trots att dom är bytta. Kolla om det går att byta till 
bättre lampa. 
 

 Tallbacksvägen 29, målning av torkrum samt källare. Är underhåll så 
Henrik kollar det. 29 A, problem med entrétaket, Sussie kollar. 
 

 Belysningstolpar som är svarta samt dåliga, Cecilia kollar detta med vår 
elektriker. 
 

 Spontanidrottsplatsen är i första hand tänkt för hyresgäster i området, 
men får nyttjas av alla -  även om man inte bor i området. 
 

 Garage som vi har ställt in cyklar i ska tömmas, mycket folk som rör sig 
där. 
 

 Förslag kom om att starta pallkrageodling i området. Borådet 
undersöker intresset.  Förfrågan kan gå till hyresgäster i området till 
våren.  
 

 Borådet pratar om att anordna bingo men behöver köpa in en ny 
tombola med kulor. Borådet kan i så fall handla tombola på rekvisition. 

 

 


