
Svar på frågor från Samrådsmöte mellan förvaltare Joakim 
Demner, Stockholmshem och hyresgästföreningen Sjöviksbacken.

!
• Sturehillsvägen

oUtemöbler kommer att ställas ut enligt Jocke. Kan de 
bänkar som finns idag på gården behållas på annan 
plats? 

Möblerna kommer att ställas ut, bänkarna som finns 
idag på gården får ni behålla. Jag tar detta med 
parkentreprenören på fredag den 11/4

!
oPallkragar med jord . 

Jag ska träffa parkentreprenören på fredag den 11/4 
och gå igenom detta med honom, jag beställer 26st 
pallkragar och jord.

!
• Lokalen på Sjöviksbacken. Jocke kollar om det går att ordna 

så att dörren kan ställas upp.

Uppställningsbeslag monterat på dörren den 7/4

!
• Övriga pengar, baserade på antal lägenheter * 68:-. Jocke 

kollar hur/när pengar betalas ut.

Se punkt 19 och 20 i bifogad överenskommelse mellan 
Stockholmshem och Hyresgästföreningen 

!
• Övriga frågor

Det har kommit klagomål på hyresgäst boende på 
Sturehillsvägen  som vid upprepade tillfällen har haft 
störande fester. Störningsjouren ska vara kontaktad och 
Jocke kollar upp vad som hänt i ärendet.



Det kom in en anmälan till störningsjouren den 30/3, de var 
ute och sa till hyresgästen. Vill ni att detta ska bli ett ärende 
får ni från hyresgästföreningen ringa till störningsärenden 
och göra en anmälan tel. 08-508 39 830

!
!
Låset ska kollas upp på källsorteringsrummet på 
Sturehillsvägen.

Låset är åtgärdat.

!
!
!

Hyresavi á 0:-  gällande lokalen på Sturehillsvägen lämnad 
till Jocke. Han kollar om den i fortsättningen ska skickas ut 
och i så fall vart.

Avierna ska inte skickas ut, det är omställt i 
ekonomiprogrammet nu så det ska inte komma fler fakturor 
till lokalen på Sturehillsvägen.

!
!
!
Flagad färg på hissdörr på Sturehillsvägen 29 samt uppe på 4 
trappor . 

Målning av hissdörrarna är beställt av målare.

!
Fråga om grovtvättstuga på Sjöviksbacken lämnades över till 
Jocke för att tas vidare till Stockholmshem.

Området är inte projekterat med en grovtvättstuga, för en ev. 
ombyggnad av befintlig lokal till grovtvättstuga får pengar 
sökas från potten av den lokala hyresgästföreningen.



!
Belysningen i entrén på Sjöviksbacken 25 ska åtgärdas av 
Jocke.

Detta är kopplat på detta sätt för att spara energi.

Eftersom armaturerna är kopplade på olika säkringar går de 
inte att koppla dem så de styrs gemensamt.

!
Kundförvaltare

Joakim Demner

508 39 021


