
Minnesanteckningar förda vid bomöte med lokala 
hyresgästföreningen Sjöviksbacken 2014-05-14 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och styrelsen presenterade sig 

2. Närvarolista upprättade (bifogas) 

3. Godkännande av dagordning 

4. Inventering av boendes önskemål och behov i området. Styrelsen föreslår ett 
antal projekt och pejlar intresse. 

• Information om aktiviteter kommer löpande att läggas ut på vår 
hemsida www.sjoviksbacken.se. Vi kommer även att lägga ut 
nyhetsbrev regelbundet på hemsidan. Vi räknar med att det första 
kommer i augusti-2014.  På hemsidan finns en kalenderfunktion för 
att kunna se när lokalerna är lediga för uthyrning. Via hemsidan kan 
man göra förfrågan om att hyra lokalerna. 

• Pallkragar och jord är beställda och levererade till gården på 
Sturehillsvägen. Under gårdsfesten på söndag 18 maj ska plantering av 
kryddväxter och jordgubbs/smultronplantor påbörjas. Det kommer 
också finnas möjlighet att till viss del få egen pallkrage att odla i om 
intresse finns. Intresserade får gärna höra av sig till någon i styrelsen. 

• Mail har kommit från en hyresgäst som har många bra förslag på olika 
aktiviteter för barn mellan 6-12, ex.vis schackträffar, 
programmeringskurs m m. En hyresgäst erbjöd sig att vara kurs/
cirkelledare i programmering för barn. Andra aktiviteter som 
föreslagits är bytardagar. Mailet och förslagen i sin helhet finns på 
föreningens hemsida. 

• Det framkom önskemål om större tvättmaskin i tvättstugan uppe på 
Sturehillsvägen samt bättre torkmöjligheter. Det diskuterades också 
behov av tvättstuga för de boende på Sjöviksbacken. Vid samråd med 
Stockholmshems förvaltare har hyresgästföreningen fått till svar att 
detta i så fall får äskas medel för ur Stockholmspotten. 

http://www.sjoviksbacken.se


5        Övriga frågor 

• Önskemål om fler skyltar med rastning av hund förbjuden på gården 
Sturehillsvägen. 

• Synpunkter på att bilister kör fort på Sturehillsvägen. Kan någon form 
av farthinder, typ blomlådor, sättas upp? Skylt med lekande barn? 

• Kan sopcontainrarna på Sturehillsvägen bytas ut mot containrar med 
öppning på båda sidorna? Som det är nu så staplas soporna bara på en 
sida och hyresgäster tror att det är fullt med resultat att sopor ställs 
utanför containrarna. 
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