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  073-995 30 78  

mikko.nolvi@spikverket.se 
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-Mamma, titta vilken fin guldr ing jag hittade! 

-Men lilla vän den måste du lämna till Polisen.  

-Nej mamma det står  ”din för  evigt” i den.  
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Felaktig information i senaste Spikverksbladet 
Motorvärmare får inte monteras på garagen överhuvudtaget. Det är alltså förbjudet 

att ansluta till garagens elsystem och det är även förbjudet att dra el från det egna 

huset, då detta skadar asfalteringen som gjordes tidigare. 

De är självklart ok för de hushåll som redan har motorvärmare monterad. 

 

Sommaren är tyvärr inbrottens tid 
Inbrottstjuvar är aktiva under sommarens ledighet och de 

flesta inbrott sker under sommaren. 

Berätta för dina grannar om du ska resa bort och ta hjälp 

av dem att ta in post, vattna blommor, klippa gräs eller 

parkera framför garaget när du själv är borta.  

 

Säg gärna hej till alla som går förbi, dels för att det är 

trevligt och dels för att tjuvar inte vill bli sedda och då 

kanske de väljer att inte begå inbrottet. 

 

Ifall vi alla på området hjälps åt att tillsammans hålla koll, 

kanske vi kan undvika inbrott. Gavelradhusen verkar vara 

extra utsatta. 

Farthinder  
Nu är det dags att lägga ut de farthinder som vi vid årsmötet beslutade köpa in. 

Dessa placeras framför allt ut mitt på längre raksträckor i området, där hastigheten 

på fordon tenderar att bli som högst. Vägbulorna är av modellen PV-6 och är 

beställda från företaget PPV (www.ppv.se). I bilden markeras med cirklar och kryss 

var de tänkta platserna är för placering av dessa farthinder.

 

 

 

 

http://www.ppv.se/
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Vårstädningen 
Det städades och fejades under vårstädningen, där hela området och lekplatserna 

gjordes fina. 

Det mesta gick bra även om containrarna kom lite sent. Dessutom var 

papperskorgarna i lekparken var fulla med gamla blöjor, hundbajspåsar och gamla 

matrester, vilket inte var så trevligt för de som tömde eller att det ligger matrester 

utspridda av fåglarna på området. 

 

Papperskorgarna i våra lekparker töms av oss som bor här på området, vilket alla 

kanske inte vet. Vänligen släng blöjor, hundbajspåsar och matrester i våra städskåp 

som finns på parkeringarna. 

 

Jag skickar med några bilder på hur duktiga några på området var när de städade 

och visst är det trevligt att träffas på städdagarna och vad fint det blir när vi alla 

hjälps åt. 
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Sommarunderhåll 
Vid det här laget är sommarunderhållet på de gemensamma ytorna i full 

gång. Blockledarna ansvarar för att turordningen flyter på och att det inte 

stannar upp någonstans.  

 

Ifall du har frågor angående sommarunderhållet på vårt område, kontakta 

din blockledare. 

Observera att alla radhusägare måste göra ”sin gång”, oavsett om man bor i huset 

eller inte. Det betyder att om man nyss köpt och inte ännu flyttat in, måste man 

ändå klippa gräset eller se till att det blir klippt när turen faller på det egna huset. 

Samma sak såklart om man håller på att sälja och redan har flyttat ut. 
 

Blockledare och vice blockledare 2013-2014 
I listan nedan kan du se vilket/a hushåll det är som är blockledare i just ditt block. 

De kommer att ha nycker till servicehuset där gräsklipparen och de andra redskapen 

finns. 

Överblockledare: André Cedervall  Spikverksgatan 208 

Överblockledare: Mikko Nolvi   Bandverksgatan 199 

Block Blockledare   Adress 

1 Blockledare   Bandverksgatan 5 

Blockledare   Bandverksgatan 49 

2 Blockledare   Spikverksgatan 30 

Blockledare   Spikverksgatan 96 

 3 Blockledare   Spikverksgatan 12 

Blockledare   Spikverksgatan 62 

4 Blockledare   Bandverksgatan 65 

Blockledare   Bandverksgatan 121 

5 Blockledare   Spikverksgatan 118 

Blockledare   Bandverksgatan 161 

6 Blockledare   Spikverksgatan 90   

Blockledare   Spikverksgatan 114 

7 Blockledare   Bandverksgatan 135 

Blockledare   Bandverksgatan 165 

8 Blockledare   Spikverksgatan 162 

Blockledare   Spikverksgatan 190 

9 Blockledare   Bandverksgatan189 

Blockledare   Bandverksgatan 219 

10 Blockledare   Bandverksgatan 195 

11 Blockledare   Spikverksgatan 224 

12 Blockledare   Spikverksgatan 272 

Blockledare   Bandverksgatan 239 
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OKTOBER 

23 
    Torsdag 

Severin,Sören 

2014 vecka 43 

Årsstämman  
Ni är välkomna torsdagen den 23 oktober, då hålls årets årsstämma. 

Då väljs de medlemmar som ska sitta i styrelsen, kommande år. 

På årsstämman beslutar vi om det kommande årets budget och  

storleken på avgiften som vi alla betalar till Samfälligheten.  

Viktigt är att det så många hushåll som möjligt finns representerade. 

Boka datumet redan nu, kallelse med exakt tid och plats skrivs  

i nästa nummer av Spikverksbladet. I samma nummer kommer även  

alla handlingar att finnas. 

Påverka Spikverkets Samfällighet 
Genom att skriva motioner (förslag) till årsstämman kan du påverka Samfälligheten 

Vill du lägga flera förslag, måste du skriva en motion om varje. Detta för att varje 

förslag ska behandlas för sig på årsstämman. Skriv under med namn och adress. Det 

är också bra om du bifogar mobilnummer och mailadress. 

Vill du ha hjälp att formulera dig? Hör av dig till någon i styrelsen, så hjälper vi till. 

Sista datum att lämna in motioner för behandling på årets stämma är den 

31 augusti. Lämna i pappersform i servicehusets brevlåda eller maila till 

styrelsen@spikverket.se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du intresse av att arbeta i vår styrelse? 
Valberedningen söker en nya vice ordförande/vice kassör efter  

Leif Enblom, en ledamot efter Nils-Erik Häger och en suppleant efter 

John Kvist. De nya ledamöterna väljs på årsstämman.  

Är du intresserad – eller om du vet någon som skulle passa – kontakta 

valberedningens sammankallande Marie Barrefors.  

För frågor om själva uppdragen kan du även kontakta ordförande 

Joakim Widell eller Jenny Setterholm. 

Vice ordförandes/vice kassörs uppgifter 

Denne sköter fakturering av samfällighetsavgifter 

Nycklar  

Nya ägare 

Debiteringslängd 

Ledamotens uppgifter 

Lekplatser 

El 

Suppleantens  uppgifter 

IT 

Hemsidan 

TV Bredband 

Sophantering  

Kontorsutrustning  

Material 
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Katter 
Jag, sekreteraren, och många med mig älskar katter och andra djur, men det finns 

även många som inte tycker om katter. 

 

Vi har många fina trevliga katter på området som är utekatter, 

men det är inte trevligt när katterna kissar i dynorna på altanen 

eller man har kattbajs i hela trädgården eller som några på 

området har fått bajs på trappen framför sin dörr, så att mattan 

blev förstörd. 

Katter som har frihet att gå ute i tätbebyggt område måste 

man hålla under uppsikt, vilket även gäller andra husdjur, så för 

allas trevnad är det en vädjan om att hålla uppsikt på era djur. 

 

Låna bord och stolar i servicehuset 
Möjlighet finns för alla boende i vår samfällighet att låna bord och stolar gratis i 

konferensrummet i servicehuset – förutom de dagar styrelsen har möten. Bokningslista 

finns i konferensrummet. 

Viktigt är dock att man är rädd om möblerna och följer uppsatta regler.   

 

Samfällighetsavgiften 
Glöm inte att betala in samfällighetsavgiften 6 800 kr senast 30 juni. 

För att vår kassör ska kunna veta vem betalningen kommer ifrån, är det viktigt att du 

anger avinummer i meddelandefältet. Efter avinumret skriver du första bokstaven för 

gatan(B för Bandverksgatan och S för Spikverksgatan) och ditt husnummer. Det kan 

då se ut såhär: 

12345 S999 eller 12345 B999  

 

 

 

Ha nu en riktigt skön sommar,  

önskar styrelsen genom 

Maritha Denkvist 
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Spikverkets Samfällighet 

C/o Leif Enblom 

Bandverksgatan 85 

724 79 Västerås 

Anmälan om ägarbyte 

Vid ägarbyte ber vi er fylla i denna blankett med uppgifter om fastighetsöver-

låtelsen och lämna den omgående till vice kassören. Det är viktigt att föreningen har 

rätt uppgifter om vem som äger fastigheten. Om någon uppgift på inbetalningsavin 

ej stämmer, tag då kontakt med föreningens vice kassör för rättelse. 

Blanketten kommer att finnas med i varje Spikverksblad men även finnas tillgänglig 

på föreningens hemsida www.spikverket.se. 

Styrelsen 

Uppgifter om tidigare ägaren/ägarna: 

Uppgifter om nya ägaren/ägarna: 

Datum för ägarbyte Radhusets adress 

Namn Namn 

Ny bostadsadress Ny bostadsadress 

Ny postadress Ny postadress 

Namn Namn 

Personnummer Ägarandel (%) Personnummer Ägarandel (%) 

Tel Mobil Tel Mobil 

E-post E-post 
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