
Protokoll fört vid Samrådsmöte med Stockholmshem 

Datum och tid: 2013-11-19. Kl. 18:00 Sjöviksbacken 

!
Närvarande: Monicka Axelsson, Klas Becker, Joakim Danielsson, Andrea Irving och 
Bo Johansson 

Mötet öppnades 18.05 

Val av justeringsman 

Klas Becker valdes till justeringsman 

Dagordningens godkännande 

Val av sekreterare 

Monicka Axelsson valdes till sekreterare 

Ärende 

• Lokalen på Sturehillsvägen 

!
Komplettering av Inredning av ovannämnda lokal kommer att ske med  

spisplattor och kylskåp. Montering av hatthylla ska ske. Joakim ombesörjer 
och Klas är kontaktperson så att hantverkare kan komma in. Utemöbler till 
gården på Sturehillsvägen kommer till våren. 

!
• Övriga pengar 68:-, baserade på antal lägenheter. Joakim och Klas kollar 

båda var för sig vad som gäller. 

!
•    Info om hyresgästföreningen med kontaktpersoner  i samtliga 

portuppgångar. Joakim kollar om vi kan sätta upp någon slags anslagstavla i 
portarna. 

•   Dörrmattor, gärna med stockholmshems logga, i båda lokalerna. 

Finns ej att tillgå. Vi får köpa in själva 
•  Skylt med rastning förbjuden till gården på Sturehillsvägen 

Joakim kollar om vi kan få någon lämplig skylt att sätta upp.  
• Belysningen i passagen mellan garaget och källaren till Sjöviksbacken 25 och 27 

fungerar ej. Ytterligare sensorer krävs 

Ytterligare en sensor är beställd eftersom de som fanns ej räckte till. Även 
cykelrummets sensorer ska kollas. 



Belysningen på Sturehillsvägens gård fungerar inte 

!
• Handtaget till ytterdörren Sjöviksbacken 25 är loss och kan trilla av när som helst.  

Åtgärdat! 
Övriga frågor 

Källarförrådsgångar ska gås igenom för att slänga saker som ligger utspridda 
utanför förråden. 

Soprummen/sopsorteringen diskuterades. Hur ska vi få hyresgäster att 
slänga sopor på rätt ställe och sortera rätt?      

Pizzerian på Sjöviksbacken. Slutbesiktning ej klar bullermätning i 
lägenheter ovan ska göras. 

Goodwillersättning på 1000:-/lägenhet till boende på Sjöviksbacken med 
hänsyn till att gården ej blev klar i tid. Beloppet kommer att dras av på 
februari månads hyra. Information kommer från Stockholmshem till berörda. 

16/12 Invigning av trappan (konstverket) önskemål om att nyttja lokalen på 
Sjöviksbacken från kl.17.30 

Utemöbler till uteplatsen lokalen Sjöviksbacken diskuterades. Jocke ska ta 
fram pris. Eventuellt får vi begära pengar från Stockholmshemspotten. 

Stockholmshemspotten -investeringspengar. Förslag ska skickas till Jocke 
som tar fram priser som sedan skickas vidare till Hgf centralt som 
sammanställer till förhandlingsgruppen i Stockholmshem. 

Gården Sturehillsvägen,  Joakim  kollar om underlaget vid sandlådan kan 
bytas i samband med att utemöblerna kommer. Eventuellt måste vi begära 
pengar från Stockholmshemspotten för detta och även för lekredskap 

              Nästa möte blir till våren 

              Mötet avslutades 19:25 

!
              

             Monicka Axelsson   Klas Becker 

             Sekreterare   Justeringsman 

!
!
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