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NOTERINGAR 

Borådsmöte Killingvägen 
 
Datum: 10 april 2018 
Från borådet/frivilligv: Ingela Olsson, Heli Sarela, Robert Larsson, Patrik Häljeryd 
Från SHAB: Camilla Gustavsson, Karin Helm, Cecilia Book Partanen 
 
Inkomna synpunker från Borådet: 
 
Kvarterslokalen 
Väktare kan vid störning gå in och avbryta sammankomst. 
Om kontrakt för utlån. Alla kontrakt över beståndet är lika. Tyst kl 21 om lokal i 
bostadshus. Tyst kl 23 om fristående. Önskemål om att tillägg till kontraktet, att 
övernattning inte är tillåtet, SHAB fixar det. 
 
Dörr till toa fixad. List runt dörr åtgärdad. Torky sätts upp på toan. Brandvarnare 
åtgärdad. Skylt nödutgång är fixat. Automatlarm till Sandvikenhus vid brand finns inte 
och kommer inte att installeras. Termosar fixat. Kaffekokare klart. Salladsskålar klart.  
 
Belysning vid köket ska fixas, SHAB ber elektriker att installera lampa där. Uttag väggen 
i inre rummet är i dåligt skick, SHAB ber elektriker fixa. 
 
Säkerhet 
Tag till alla portar önskas. SHAB meddelar att det finns i underhållsplan, men att et 
kommer kanske inte att ske under 2018. 
Inbrottsförsök i källarförråden fortsätter. Källarna låses därför kl 23 och öppnar kl 05, 
med start 16 april (gäller Killing 18). 
Grannsamverkan önskas i Killing 14, 16 och 18. SHAB kontaktar Polisen för att höra om 
nästa steg. 
Det har kommit mer belysning i området vilket är bra. Det finns önskemål om 
belysningsstolpar längs vägen Killing 1-6, SHAB meddelar att belysningsstolpar är 
kostsamt men att man lovar att se över den möjligheten. 
 
Lekpark 
Kan man göra något för barnen vid kullen? Tex en multiarena.  
Önskar mer leksaker till lekparken vid Killing 16. Gärna en klättervägg/klätterställning. 
Kan man titta på att göra en ansökning till boverket eller Göranssonska fonderna för att 
få till leksaker.  
Bärbuskar önskas runt lekparken vid 16.  
Sandbyte önskas, SHAB beställer. 
Nät till sandlådan önskas, SHAB fixar. 
 
Övriga frågor 
Förslag att ha boskola på huvudkontoret för alla som skriver kontrakt. Kan boskolan 
vara ett krav? Eller kan vi göra det obligatoriskt med välkomstbesök. Kan man ha ett 
infobesök 1 gång i månaden och informera. SHAB kollar upp olika möjligheter. 
 
Tvättstugan 
Grovtvättstugan sköts inte bra av hg. Frågor om utbyte av tvättmaskin. Maskinen 
kommer inte att bytas ut. Sandvikenhus bekostar inte nya grovtvättmaskiner. Mattor får 
lämnas på kemtvätt. Se över fläkten i torkrummet vid grovtvättstugan. Kan man 
förbättra i torkrummet? Fundering om man ska göra något annat av denna yta, te x en 
bastu? Borådet ansvarar för att att ta in synpunkter i området. 
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Snöröjningen 
Önskemål om reflexstolpar. Sandvikenhus har inte sådant, vi undersöker hur det ser ut 
efter vintern och tar sen ställning till om vi ska ha det nästa vinter. Hyresgästerna anser 
att det överlag har varit dålig snöröjning i området. Snöröjningen känns slarvigare, och 
mycket har körts sönder. 
 
 
Uteförråden, garagen, parkeringsplatser 
Garage rustades förra året, alla hanns inte med då. Ev kommer resten att gås igenom 
under 2017. Sandvikenhus betar av i den mån vi kan med garage, förråd, staket. 
Målning, panelbyten etc. P-platser behöver sätts nya nr på, Sandvikenhus åtgärdar. Se 
över och göra nya linjer. Kan man göra bredare p-platser. Kan man ta bort en 
besöksparkering och göra bredare mellan p-platserna istället (p-plats mot västerled). 
SHAB ser över olika möjligheter. 
 
området generellt 
Flera upplever problem med sina fönster, de ser smutsiga ut. SHAB meddelar att det 
inte är  funktionsfel men att det finns en grundproblematik med fönstren, och att de 
behöver tas när det görs en totalrust av området. 
 
 
Vägbulor upplevs som små. Kan man sätta stenar på gräsytorna för att hindra att 
gräsmattor körssönder. Blomlådor till Heli önskas. SHAB talar med Park. 
 
Aktivitet för äldre ungdomar. Borådet/hg i området kan gärna driva kvällar i 
kvarterslokalen. 
 
 
 


