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Minnesanteckningar 

Anteckningar borådsmöte Sveavägen 12 sept 2017 
 
Medverkande från Sandvikenhus: Cecilia Book-Partanen, Karin Helm, Camilla 
Gustafsson 
Borådet: Folke Göransson, Ann-Kristin Bäckström, Gunilla Söderhäll, Arne 
Wigren 
 
Följande punkter diskuterades:  
 

 Ny medlem i Borådet är Arne Wigren, Sveavägen 20B. 
 Borådet kommer att gå den utbildning som erbjuds genom 

Sandvikenhus i samarbete med ABF, med start v. 40. 
 En orienteringstavla önskas vid infarten till området. Den planeras till 

efter att det nya huset, trygghetsboendet är färdigställt. 
 En större hänvisningsskylt till besöksparkeringen önskas. Sandvikenhus 

pratar med Addici (bevakningsföretaget) om det. 
 Området har fått några nya parkeringsplatser, bl.a. vid 18. Dessa ska 

skyltas- och märkas upp under hösten. 
 Linjemarkering till p-platserna är beställda av Addici. tas under hösten 

alt. till våren. 
 Hundlatrin önskas vid 26:an. SH har beställt.  
 Önskemål om cykelställ vid 18. Enl. överenskommelse mellan SH och 

borådet avvaktar vi med det då det finns gott om 
cykelparkeringar/cykelställ där samt ett cykelrum i nära anslutning. 

 Grusgången mellan 24 och Bessemerhallen i behov av åtgärd då den är 
ojämn. Samt fungerar inte vattenavrinningen från 24:an. SH undersöker 
detta. 

 SH undersöker varför nya mattvättmaskinen låter så mycket på 18. 
 Det har ofta varit fullt i molockerna längst upp i området, mindre slängs 

i de nedre molockerna, men det är bättre fördelning nu. 
 SH informerade om att ett staket bakom 18 och 24 mot Bessemerhallen 

är beställt. 
 SH har kompletterat med ett till cykelskjul vid 26 samt monterat 2 

påkörningsbommar vid 26:an. En till bom önskas mellan 26-22. SH 
undersöker detta. 

 Porttelefoner och elektronisk tvättstugebokning installeras och driftsätts 
21/9. De som inte hämtat ut sina taggar kan göra det på SH huvudkontor 
Plangatan 7. 

 Ett av miljöhusen har nu blivit ett cykelrum för boende i hus 24 och 26. 
 Miljödag för området planeras i oktober. Datum förmedlas inom kort. 


