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MINNESANTECKNINGAR 

 
Borådsmöte Tallbacksvägen april 2019 
 
Datum: 3/4 2019 
 
Medverkande borådet : Lillemor W, Ingemar A, Kersti S, Maria C 
Medverkande Sh: Henrik H, Sussie J, Camilla G, Alex K, Robin V, Sadaat 

 
 Allmän presentation av alla. Henrik presenterade nya organisationen vilket 

innebär att parkavdelningen har tagit över all yttre skötsel även i Björksätra och 
Nya bruket, lika som det har varit i två säsonger i Norrsätra. 
 

 Lokalen Tbv 29: Önskemål om att ändra tiden för att det ska vara tyst, för 
närvarande 21.00, till att det ska vara tomt i lokalen. Sandvikenhus kollar upp 
det. Önskemål om en extra bänk med skåp i köket, bovärdarna fixar. Även 
önskemål om diskmaskin, kollas upp om det är tekniskt möjligt. Fläkten 
fungerar dåligt, kollas upp. 
 

 Det finns balkonger i området som har byggts in, bovärdarna ska gå runt och 
prata med dessa hg om att det inte är tillåtet. 
 

 Tvättstugor: upplevs som att städningen inte efterföljs och tvättkorgarna 
försvinner. Vi gör vad vi kan med skyltar och information samt fyller på 
städmaterial. Svårt att komma tillrätta med detta problem. Sandvikenhus 
informerade om kommande stamrust med tillhörande tvättstugor och hur det 
kommer att fungera med tex självdoserande tvättmaskiner. Om det fungerar bra 
kan det bli fortsättning i andra tvättstugor. 
 

 Moped står utanför frissan Tbv 25 A, önskemål om att den flyttas till cykelstället 
pga. bensinlukt. Bovärdarna pratar med hg om detta. 
 

 Poängsystemet för lägenhetsbyte diskuterades, Sandvikenhus informerade om 
hur det fungerar. 
 

 Grillarna ska städas ur och det ska sättas upp information om att man inte får 
använda ved och plankor utan endast grillkol/briketter. Frågan kom varför inte 
utemöblerna har tagits in denna vinter, kommer att göras nästa vinter. 
 

 Tbv 29 A tak behöver stöttas upp, jobbet är beställt av LTM 
 

 Belysning mittemot Tbv 13 fungerar ej, vår elektriker säger att det är brott på en 
kabel så måste grävas när tjälen gått ur marken. 
 

 Önskemål om en till handikapp plats framför Tbv 25, Sandvikenhus undersöker 
med Adicci om det går. 
 

 Bollsparkning mot väggarna på Tbv 25 och 27, trots skyltar. Svårt att komma 
tillrätta med det problemet om man inte kommer när barnen gör det och kan 
prata med dom. 
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 Info om EST, att vi samarbetar med polisen genom att rapportera problem i 
området, tex glaskrossning, skadegörelse, inbrott mm. Detta för att polisen ska 
kunna styra och samordna sina resurser på bästa sätt. 
 

 Informationsmöte om pallkrageodling för intresserade hyresgäster hölls 11/4 
och det var några intresserade. Om du är intresserad hör av dig till Område 
Västra 026–242340. Ett till informationsmöte kommer att hållas efter påsk. 
 

 Kvartersvandringen kommer att ske 29/4 kl. 14, samling utanför Tbv 29  
 

 Miljödag 4/6 kl. 15-17 framför Tbv 9 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


