
 

 

 

 

 

Polstjärnans minnesanteckningar den 3 oktober kl.18.00 

 

 

Närvarande: ca 20 hyresgäster och ett flertal barn  

Rickard Johansson, VD och Lotta Radziejewski, assistent, BoAB  

Anna-Marie Fahlberg, Hyresgästföreningen Region Mitt  

 

 

1. Presentation av BoAB och Hyresgästföreningen 

2. Rickard berättade hur långt man kommit med de synpunkter som 

hyresgästerna hade från trygghetsvandringen som genomfördes i januari -18 

 

- Miljöhusen kommer man att bygga med kodlås, där det kommer att vara 

ordenlig källsortering. Det innebär att det blir olika kärl för kartonger, 

tidningar, plast, metall, glas och vanliga sopor. 

 

Inga stora saker såsom möbler, TV-apparater mm får förekomma där. 

 

Det kommer att finnas bilder & skrift för vad som är vad, för att alla skall 

förstå. 

 

- Belysning på gården sätts upp enligt önskemål. Vid pulkabacken kommer 

man att ha belysning med en timmes intervall. Hyresgästerna ska själva 

kunna tända när det släcks. 

- Vidare berättade han att lekplatserna är på gång att bli klara utom en.  

Hyresgästerna berättade att lekplatserna inte är riktigt klara utan de är 

lämnade med öppna järnkanter så att barnen kan göra sig illa samt hålor 

kvar. Rickard kontaktar entreprenören för så får det inte vara. 

 

- När vi kommer till odling så börjar det bli klart med odlings område. Det 

skall upp ett staket runt om med grind och lås. Pallkragar skall dit men det 

blir inte förrän i vår. Det kommer att finnas ett bord med sittplatser, ett 

förråd med redskap samt en kompost. Vattenutkastare blir på 

Klockarvägen 40 vid norra gaveln. 

Här blev det två personer som anmälde sig till att vara ansvariga för 

odlingslotten. Vi kommer att träffas i januari för att går igenom allt och 

träffa ytterligare personer så att de startar upp med att så. Sticklingarna 

kommer de att kunna sätta ned i var sin pallkrage som är som en låda med 
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jord. Pallkragarna kommer att numreras så varje person vet vilken som 

tillhör vem. Varje hyresgäst som hyr en låda får lämna en depositions 

avgift på femtio kronor som bevis på att den är ens egen. När man lämnar 

tillbaka lådan får man tillbaka femtio kronor.  

 

3. Hyresgästerna hade förslag på att man bygger ett förråd utanför ingången till 

husen, eftersom man inte får ställa cyklar och barnvagnar i trapphusen för 

brandrisken. Det gäller att kunna komma ut snabbt vid en brand och rök. 

Rickard svarade att det inte är med i detta projekt men att man beaktar 

synpunkten inför framtiden. 

 

Vidare frågade hyresgästerna efter garage eller bygga carportar, men det är 

en stor kostnad som läggs på hyran. Det finns garage att hyra i gula huset på 

andra sidan parken. När man tyckte det var för långt så kan ena parten i 

familjen gå och hämta bilen och köra fram bilen till där man bor för resten av 

familjen.  

 

4.  Vidare trycktes det på att varje hyresgäst har ett ansvar i sitt bostadsområde.  

Finns det objudna gäster om man misstänker brott på kvällen/dagen så larmar 

man till polisen. Man behöver inte säga sitt namn.  

 

Det förekommer skadegörelse på bilar etc. från barn. 

Är det barn som kommer på besök från andra områden och missköter sig 

säger man ifrån. Ta namn och efternamn på barnet och ring BoAB eller 

polisen. 

 

5.  Vid bråk i hemmet tveka inte att ringa på dörrklockan. Det gör att man 

bryter ev. pågående misshandel. Om det inte gör att bråket slutar, ring 

polisen. Detta kallas huskurage och växer i hela Sverige. Det är allas ansvar 

att man bryr sig.  

 

För att det ska kännas tryggt och trivsamt och lära känna varandra så är det 

viktigt att alla känner ansvar i det bostadsområde man bor.  

 

Glöm inte at ta kort vid förstörelse och nedskräpning för att kunna ha som 

bevis.  

 

Vi tackar för en trevlig kväll. 

Vid pennan       Justerare  

      
Anna-Marie Fahlberg      Rickard Johansson  


