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NOTERINGAR 

Hyresgästmöte Västerled 136–144 
 

2020-02-24 
 
Antal medverkande Boråd: Maria Strid, Britt-Marie Holmqvist, Inger Hedenström 
Antal hyresgäster: Ca 15 st. 
Medverkande från SH: Alexander Karlsson, Lena Wernersson, Monica Hägglund, 
Kenneth Hedqvist, Stefan Lundqvist och Lena Åhman 
 
Vi pratade om följande: 
 

 Kallt i lägenheter. Information om vad som skall levereras till kund. (ca 

20–21 grader) Vid frågor kring detta kontakta 026 24 23 40.  

 Inget får förvaras i trapphuset eller källgångar enligt brandskyddslagen. 
 Yttre källartrapp upplevs dålig att dra cykel i på V-led136. Sandvikenhus 

utreder om det går att förändra 
 Avloppslukt i lägenheter, felanmälan skall göras så Sandvikenhus kan 

utreda. 
 Planerad stamrenovering av V-led 136 och 144 är 2022. Detta kan dock 

förändras. Sandvikenhus återkommer med besked när beslut är taget. 
 Dålig sortering i Miljöhus vilket leder till ökad kostnad. Detta kan i 

slutändan drabba hyresgästernas kostnad för sitt boende. Sandvikenhus 

uppmanar alla att tänka på detta. 

 Önskar nya motorvärmare i garagen. Kostnad ca. 100 000 kronor. Inga 
pengar avsatt till det i år 

 Saknar tvättmöjligheter för mattor. 
 Önskemål om garage eller carport gavel 136 A 
 Några hyresgäster hade önskemål om att få tvätta på söndagar samtidigt 

som vissa upplever att det låter mycket från tvättstugan. Detta behöver 
utredas vidare. 

 Tiduret till tvättstugan vid V-led 144 går en kvart fel. Sandvikenhus har 
nu åtgärdat det. 

 Tvättvagnen i tvättstugan låter högt på V-led 136, vissa blir störda av det. 
Ny vagn är inköpt till tvättstugan.  

 Tyvärr går det inte ut någon automatisk återkoppling vid felanmälningar 
vid allmänna utrymmen, detta på grund av att dessa utrymmen inte är 
kopplad till hyresgäst. Vänligen kontakta området på 026–242340 för 
återkoppling. 


