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NOTERINGAR 

Borådsmöte Mossvägen 11 september 2017 
 

Deltagande från borådet: Gunilla Johansson, Anna Henriksson, Gerd Wallén, 
Karin Nilsson, Joakim Nilsson 
Deltagande från Sandvikenhus: Cecilia Book Partanen, Henrik Falk 
 
Resultat förra Hyresgästenkäten 
Gick igenom förra hyresgästenkäten, någon tycker att SH inte åtgärdar snabbt 
nog, andra tycker att det funkar bra. SH meddelar att vi måste bli bättre på att 
återkoppla kring vid vilken tid vi kommer för att åtgärda. 
 
Resultat från förra hyresgästenkäten kring förrådens säkerhet säger att HG inte 
känner sig trygg  i källaren. Om resultatet vid nästa HGE är densamma tittar vi 
efter lösningar.  
 
 
Tvättstuga 
Tvättlinor till tvättstugan ska vara åtgärdat. SH undersöker. 
 
Vissa städar och andra städar inte. Både lilla och stora tvättstugan. Sätt in en 
insats på storstädning i stora tvättstugan på 21 an. 
  
Tvättstugan vid 21an strömmen ska brytas på lördag kväll kl 19. SH kontrollerar 
att det funkar. 
 
Kan man göra tvättstugorna så pass tysta att det går att tvätta alla dagar i 
veckan. 21, 23c, 17. SH undersöker. 
 
 
Entréer 
Asfalt behöver åtgärdas framför portarna vid 23 B , 21 A + 19. Asfalt på 17 klar. 
 
Entrétrösklar vid Mossv 19 behöver ses över. Snubbelrisk. 
 

 
Trapphusstäd 
Städerskorna går inte högst upp. Städar med en och samma mopp. Ca 5-7 min 
för ett trapphus. Bra att de lyfter och gör ren gummimattan.  
 
Trappräcket i 23 A är smutsigt. Åtgärda.  
 
Henrik kollar upp vad som ingår i städningen. Gör check att det görs ok. HG 
upplever att det är smutsigt. HG ser en förbättring, städerskorna kommer oftare, 
men önskar ytterligare rent.  
 
Önskar en nollstädning av trapphus för att ”börja om från början”. 
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Yttre miljö 
Beställa bänkbord till Mossvägen 17. 
 
Vanlig bänk utanför entréerna behövs. Vart finns de? Behöver vi köpa in nya 
bänkar? SH undersöker. 
 
Behov av att klippa buskar tex vid 19. 
 
Kan man sätta något i slänten som gör det snyggt?, helst vill man ha sländten 
klippt. SH undersöker. 
 
Tallar vid 17 lutar. De är uppmärkta för att tas bort. SH undersöker status. 
 
 
Bilar och parkering 
Diskussion kring ev behov av besöksparkering. 
 
Det kommer väldigt sällan någon som kollar felparkerade bilar. Gaveln på 23an 
tex står de bilar. Henrik stämmer av med Addici. 
 
Folk kör sönder gräsmattan. 
 
 
Felanmälan 
Felanmälan på Gerd Wallen 17 C behöver hjälp med kranar och dusch och toa. 
 
 
Övrigt 
Underhållsplan för badrum, vad gäller allmänt sett? Henrik undersöker och 
återkopplar. 
 
Ventilationskontrollen på området gick bra i våras, duktiga killar, gjorde rent 
efter sig. 
 
 


