
Protokoll
Samrådsmöte måndag 25 okt 2010

LH Sturebo

Närvarande:
Kristina Tell, Kenth Söderberg,
Från Familjebostäder:
Eva Ström(områdesförvaltare), Patrice Larsson(husvärd)

1. Mötet öppnas

2. Sekreterare för mötet
Kenth Söderberg, anteckningar
Kristina Tell, renskrivning

3. Justerare av protokoll
Kenth Söderberg

4. Uppföljning av Samrådsmötet 17 maj 2010

B39 går ej att koppla vatten till utvändig kran enl FB. Lång vattenslang som kan kopplas
till fungerande kran finns hos husvärden att låna.

Inspektionen av el i fastigheterna medförde inga anmärkningar.

Fönstergaller till pingislokal har ännu inte åtgärdats men ska beställas.

B24-28 gropar, asfaltering mm får vänta till nästa etapp av markrenovering i området.

B24-28 skylt på gaveln med portnummer är uppsatt.

Brandväggar på vindar är ej aktuellt.

5. Väggstolar i trappuppgångar

Väggstolar ska monteras i trappuppgångarna, beräknad kostnad ca 2.500kr/st.

6. Fasadrenoveringar. fönster och persienner
Befintliga persienner

Nya persienner följer med de nya fönstren. Familjebostäder står dock inte för
underhåll av persiennerna utan det gör hyresgästen.

Trapprenoveringen i samtliga portar fortsätter.
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KältsorterinR för metall önskas av boende
Behållare för källsortering av metall, aluminiumfolie etc

FB ser över möjligheterna för sortering av metall och plast.
Om källsortering kommer till stånd så läggs det på hyran.

8. Övriga önskemål från hyresgästerna
Barkflis under nyplantering

FB ska fråga trädgårdskillarna om det kan göras för att hindra uttorkning av
nyplanteringar.

9. Ny tvättstuga, grovsop m källsortering
Iggesundsvägen 2-4 och Bastuhagsvägen 3-15

Grovsop och källsortering:

FB har ingen lösning på detta för tillfället.

Tvättstuga:

FB:s förslag är en lokal i gatunivå och med ingång från gaveln på B15.
FB måste begära bygglov och även handikappanpassa tvättstugan för att få bygga en
ny tvättstuga.
Inget är dock bestämt ännu.

10. Övriga frågor

Samtliga portar kommer att bytas ut. När har vi ej fått besked om.

Fiberkabel, besiktning av indragningen och som ej skett, meddelas till FB:s kundtjänst
alternativt till Marie Chrissmon som handhar frågor om stadsnätet. Lennart Penton på
teknikavdelningen är ansvarig projektledare.

B15, port med glipa som ska åtgärdas. FB är på gång med detta.

11. Mötet avslutas

Vid protokollet:.

Justerat: Datum
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