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Nu skriver vi det 174:e Spikverksbladet! Så många blad har det delats ut sedan 
området byggdes.  
Mycket har förändrats sedan åren 1974/-75, då de första familjerna flyttade in, inte 
minst för dem som bor närmast kraftledningen. Där, ut mot Skälby, låg det obebyggd 
jordbruksmark de första åren, och råttorna/ mössen gjorde oss, som bodde närmast, 
näst intill kollriga. Med barracuda-plast-tak inomhus kunde man lätt både höra och se 
dessa små husdjur knalla omkring. Ibland hördes också deras dödskramper på grund 
av Anticimex-mat. Det! var inte trevligt. 
 
En del minns också dåtidens styrelse som kämpade för bättre badrumsmattor och 
våttapeter, som ganska snart efter inflytten hade släppt i skarvarna. Och se! 
Styrelsen lyckades kämpa till sig nya sådana till ett mycket bra pris för samtliga inom 
vårt kvarter. Ni, som var med då, minns säkert den kampen. Det var konsumentmakt 
på hög nivå! 
 

 

 



Samfällighetens årsstämmor är också konsumentmakt! Alla som är med på dem kan 
göra sin stämma hörd, vilket också ett antal medlemmar gjorde denna gång - 
torsdagen den 19 oktober. Alla får givetvis inte igenom sin vilja, men majoritetsröst-
ningen gäller i regel på dessa möten - såvida vi inte går ut med enkäter till alla i 
någon fråga.  
 
I år hade 70 boende kommit till stämman - bl.a. för att rösta om städavgiften och om 
hur vi vill att vårt gemensamma sommarunderhåll utomhus bör skötas. Det var ett bra 
möte, där alla fick komma till tals och olika åsikter fick stötas och blötas.  
 
 
 

BUSFASONER - NEJ TACK! 
 
Att medvetet göra åverkan på annans egendom är en 
brottslig handling! Att med hård kraft kasta hela äpplen på  
andras fönsterrutor är busfasoner som inte ska betecknas som s.k. ”pojkstreck”. Det 
är allvarligare än så. Särskilt som en boende i vårt kvarter fick sin ruta spräckt och 
var tvungen att sätta in en ny till dyra kostnader. Några roade sig med att dagtid 
skjuta upp raketer, riktade in mot vårt kvarter, vilket hade - om oturen varit framme - 
kunnat sätta eld på något brännbart. Andra äldre ungdomar har roat sig med att 
”leka” i lekparken och där medvetet brutit sönder en vippgunga. 
Ja, listan på olika förstörelseinslag har kunnat göras ovanligt lång denna höst. 
Det här får vi inte tolerera!  
Flera av ovannämnda ungdomar har blivit iakttagna av boende men de har ännu inte 
kunnat identifieras. Och eftersom styrelsen tar mycket allvarligt på dessa busfasoner 
vill vi att alla sådana händelser snabbt rapporteras in till någon av oss i styrelsen, för 
att på så sätt ringa in vilka de är, så att vi får stopp på deras barnsliga upptåg.  
 
 
 

VAR SÅ GOD!  EN JULKLAPP ÄVEN I ÅR 
 

Det gångna verksamhetsårets budget höll även i år och blev 
dessutom i slutänden mer positiv än beräknad. Därför kan vi 
glädja alla boende med, att vi även i år kan lämna över 
större delen av överskottet - 300 kr per hus - med ett 
engångsavdrag på december månads kvartalsavgift. 
Styrelsen räknar inte heller med någon avgiftshöjning för 
verksamhetsåret 2006-2007 om vi fortsätter att sköta oss 
lika bra som hittills.  
 

STÄDDAGAR OCH ÅRSSTÄMMA 
 
Nästa års gemensamma städdagar kommer att äga rum den 
21-22 april och 28-29 april samt den 20-21 oktober och den 
27-28 oktober. Årsstämman äger rum preliminärt den 18 
oktober kl 18.30 och blockledarträffen den 7 mars kl. 19.00. 

 

 

 



BORTTAGANDE AV HÖGA TRÄD? 
 

Vissa träd vid nedre lekparken har under 30 år vuxit sig ganska höga och skymmer 
både sol och ljus för de lekande barnen samt för vissa boende runt omkring. På 
stämman togs frågan upp om att såga ned de mest besvärande träden och plantera 
nya. Detta utmynnade i att stämman beslöt, att de boende kring den nedre 
lekplatsen, tillsammans med styrelsen, ska få besluta vad som bör göras med träden. 
Ett ritat förslag har kommit styrelsen tillhanda, vilket bifogas detta Spikverksblad.  
  
Vi uppmanar nu alla som känner att de vill kunna påverka frågan, att höra av sig till 
styrelsen, både i positiv och negativ riktning och även komma in med fler förslag om 
sådana finns.  

 
MOPEDSKYLT 

 
Styrelsen undrar om någon boende vet vem som satt upp 
skylten ”Mopedåkning förbjudet” som sitter på 
Bandverksgatans första parkering? Vi tycker att den är så 
bra, att vi gärna skulle vilja sätta upp flera ex. av den. Men 
då måste vi veta vilka som satt upp den. 
 

FLYTTNINGSANMÄLAN 
 
MälarEnergi kräver från och med den 1 januari 2007 en 
skriftlig flyttanmälan senast en månad innan önskat 
flyttdatum. Du kan läsa mer om detta längre bak i detta 
Spikverksblad! 
 

DET SAKNAS EN MÅLARSTÄLLNING! 
 
Det saknas sedan en lång tid tillbaka en målarställning för 
utomhusmålning. Har någon sett till den? Eller känner någon 
till dess historia? Styrelsen tar tacksamt emot alla eventuella 
tips. 
Även en slägga saknas!!!!!! 
 

ÖVERKLAGAN AV KOMMUNALT BESLUT 
 
För kännedom kan meddelas att styrelsen nu lämnat in en 
överklagan på kommunalt beslut om att bygga moduler för 
hemlösa utefter Rörverksgatan intill kraftledningen.  I 
Spikverksbladet nr 172 gjorde styrelsen en mer ingående 
redogörelse för själva problematiken i frågan. Men den som 
vill ha ytterligare information får kontakta styrelsens 
ordförande. 

 
 

 

 

 



OCH SÅ VAR DET SOPHANTERINGEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vårt område, kvarteret Spikverket, sorterar vi våra sopor. Det har vi bestämt 
genom ett gemensamt beslut för flera år sedan. 
För det mesta fungerar detta bra, men när vi närmar oss julhelgen kan vi få riktigt 
besvärliga problem om alltför mycket julpapper och liknande kläms ner i våra små 
sophus. Åk därför till Återbruket med dessa, liksom resterna efter julträd/julgran och 
andra skrymmande avfall. 
 
Varje år får alla Västeråsare en mycket informativ broschyr från Renhållningsverket. 
Läs den! Där står det hur man sorterar sina sopor. 
Om du ändå är osäker över hur du skall göra, hör av dig till styrelsen, så kan vi 
kanske gemensamt försöka lösa de frågor du har. Eller ring till kommunens 
Renhållningsverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Styrelsen för Spikverkets Samfällighet 

 

…OCH SÅ VÅR BIL-
PARKERING! 
Se till att följa uppgjorda regler inom 
vårt område. Se till att det finns 
mellanrum mellan bilarna som 
parkerar på mitten. 
Vid snöfall är detta särskilt viktigt. 
Tala även om detta för dina gäster, 
så att de vet vad de har att rätta sig 
efter. 
 

 

Lycka 

Lycka är att en enda gång få 

höra orden: Det här gjorde du 

bra! 



FÖRSLAG PÅ BORTTAGNING AV TRÄD  
 

Söder 

Norr 



 

 

 

 


