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RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN (25 oktober 2007) 
 
Som vanligt var Spikverkets Årsstämma livlig och debattglad. De boende fortsätter att 
visa starkt intresse för områdets väl och ve, vilket är oerhört glädjande. Bland annat var 
man överens om att vi skulle fortsätta att sköta det löpande underhållet själva - i alla fall 
så långt som är möjligt.  
Särskilt glädjande var det när ett antal pensionärer frivillig erbjöd sig att måla om vårt 
gemensamägda Servicehus i stället för att vi anlitar någon firma att göra detta. Deras 
erbjudande värmde mångas hjärtan, varför styrelsen på stående fot lovade någon form 
av ersättning till dem efter samråd med styrelsen - en ersättning som skulle bli billigare 
än att anlita någon utifrån. 
 
En punkt på dagordningen som det blev intensiv diskussion omkring, det var frågan om 
hur stor del av det framtida underhållet som bör fonderas. Ska vi låna eller spara, eller 
både och? Hur debatten gick kring den frågan kan ni läsa om i bifogat stämmoprotokoll. 
 
Kvarteret Spikverket har ända sedan begynnelsen haft mycket kompetenta styrelser, 
som skött ekonomin och områdets underhåll på ett föredömligt sätt. Därför hör också vår 
Samfällighet till de radhusområden som har en stark ekonomi och som samtidigt är 
mycket välskött till en jämförelsevis låg kvartalsavgift. Vi som var med från början minns 
kampen om felaktiga badrumstapeter och golv, hur vi snabbt och billigt.  
 
 



finansierade bredbandsindragningen samt nya garageportar m.m. Att sitta i en 
styrelse och ta beslut är inte alltid så lätt. Det finns många viljor att ta hänsyn till. 
 
Ju äldre ett område blir desto svårare blir det att hantera frågor som när och hur man 
ska förbättra sådant som alltid blir nedslitet med åren? Ska man låna till det eller 
spara för framtida investeringar? Ja, ofta är det en fråga om inställning till pengar och 
lån eller vad som är rätt och riktigt tidsmässigt att göra det på, men också hur 
ekonomin för övrigt ser ut. Det är som att köpa bil. 
  
Några menade, att de som flyttar ifrån vårt område vill ha del av de pengar som 
Samfälligheten fonderar för framtida investeringar, medan andra menar att de ju 
ändå har bott inom vårt område och t.ex. varit med om att ”slita på” asfalten, 
garagen, lekplatserna och fått del av bredbandsnedgrävningen etcetera. Dessa 
personer kan ju också få bättre betalt när de säljer sitt hus, om området är välskött 
och dess ekonomi likaså. Vilket bra försäljningsargument! 
 
Ja, allt det där tål att fundera omkring. En grupp är nu tillsatt av stämman för att 
utreda dessa frågor fram till nästa årsstämma, då det ska bli intressant att höra vad 
de kommit fram till. 
 
Ett evigt uttjatat ämne, som togs upp på stämman, var våra parkeringar. Tyvärr finns 
det vissa personer som inte vill följa våra gemensamma parkeringsregler och som 
t.ex. konsekvent parkerar på våra gästparkeringar. Därför kommer styrelsen nu att gå 
ut med en enkät för att undersöka hur många boende i vårt kvarter som vill införa 
någon form av extern parkeringsbevakning med böter som påföljd. 
Trist att behöva införa men kanske nödvändigt. 
 
För övrigt. 
Tack alla ni som var med och diskuterade på stämman - det var totalt 63 st inskrivna!  
Ett varmt tack också till den avgående kassören Annica Snell samt den avgående 
valberedningen bestående av Mats Nilsson, Mikael Snell, och Olle Winroth!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCKLEDARINFORMATION! 
 
Observera! Blockledarperioden sträcker sig fram till mars månad efter att 
blockledarmötet ägt rum - denna gång den 5 mars! Fram till dess har de 
utsedda blockledarna blockansvar. Tidigare byttes blockledarna efter 
årsstämman, vilket inte blev så bra praktiskt. Därför ändrades tidsperioden och 
sträcker sig numera från mars ena året till mars året därpå. 

Nästa Årsstämma kommer preliminärt att äga rum 
torsdagen den 23 oktober. 
Blockledarträffen onsdagen den 5 mars kl 19.00 och  
Städdagarna den 19-20 april och 26-27 april samt 18-
19 oktober och 25-26 oktober 
Notera dessa dagar redan idag i almanackan! 



 
BUSSKUREN VID ÄNDHÅLLPLATSEN 
 
   På en förfrågan från våra boende har styrelsen 
   hos Länstrafiken tagit reda på varför busskuren 
   vid ändhållplatsen utefter Rörverksgatan inte 

längre finns kvar. Där finns idag endast en tom 
betongplatta sedan en längre tid. 

   Svaret vi fick från Länstrafiken var följande: 
 

  ”Den är tyvärr bortplockad av vandalise-
  rings- och säkerhetsskäl. Senaste gången 
  den slogs sönder var den så kraftigt åverkad 

att hela ramverket var förstört. Någon måste ha kört in med ett fordon i den. Vi 
beaktade då att byta ut den mot ett s.k. sträckmetallskydd. Platsen är dock 
relativt avskild. Vi har haft rånförsök där och ett icke transparent skydd ger inte 
tillräckliga möjligheter till överblick för att säkerställa säkerheten. 
 
Vår förhoppning är att buslivet på Bäckby kan lägga sig om en tid så att vi har 
möjlighet att sätta upp ett väderskydd igen. Det är ingen större nytta att ha ett 
ramverk om det inte innehåller några väggar. 
 
Med vänlig hälsning 
Ann Berg ” 
 
Usch så trist! !!!! 
 
Vad gör vi åt det hela? 
 
 
 
EN ELOGE TILL 
BLOCK 2… 
 
… vill styrelsen ge den eller de ansvariga för den gedigna och rediga redovisning av 
sitt blockarbete som lämnats in till överblockledarna! Om möjligt ska vi se om deras 
redovisning kan få ligga som grund för de övriga blockens sätt att redovisa. Bra 
jobbat! 
Ett tack också till block 3 som nu sett till att göra fint kring garagen! Bra jobbat även 
där!  
 
SKYLTAR    
 
 
Skyltar med texten ”sandas och plogas ej” är nu uppsatta inom området p.g.a. krav 
från försäkringsbolaget. Viss åverkan på dem har redan konstaterats. Skyltar om att 
det är förbjudet att åka moped inom området är beställda och kommer inom kort att 
också sättas upp. Skyltar om hur man hittar inom området kommer så småningom 
också att beställas och sättas upp. 

 



SNÖ ELLER EJ - DET ÄR FRÅGAN 
 
Varje år sitter styrelsen inför budgeten och gnuggar sin panna och ställer frågor som 
Kommer det att bli en snörik vinter eller tvärtom? Hur bygger skatorna bo? Högt eller 
lågt? Blir det mycket rönnbär i år? 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKYDD MOT DRUNKNING 
 
Vid en förfrågan hos Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset om vilka regler som gäller 
vid badpooler, som placeras utomhus, översände Carin Lindstrand ett utdrag ur Bo-
verkets Byggregler (8:6 skydd mot drunkning). Detta utdrag bifogas detta Spikverks-
blad. 
”De som placerar badpooler med vatten på sin tomt måste då se till att tomten 
är inhägnad med ett staket, som är minst 0,9 meter högt och som varken går att 
krypa under eller över eller emellan” tillade byggnadsinspektör Bertil Sjöqvist i 
telefonen. 
 
Några boende klagade under sensommaren på att skyddet kring vissa badpooler 
inom vårt område var undermåliga och en fara för de små barnen. Särskilt de pooler 
som var placerade i närheten av lekplatserna. Därför har styrelsen på förekommen 
anledning tagit reda på vilka lagar som gäller. 
 
Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2008! 

Styrelsen har hur som 
helst beställt plogning och 
sandning även denna 
vinter. 
Tänk på att ta bort/kapa 
alla trädgrenar som sticker 
ut utanför tomtgränsen. 
Annars kan du bli skyldig 
att betala plogaren för ev. 
skada på plogbilen. 
Det ska nu finnas skopor i 
sandlådorna, så att var 
och en kan bättra på 
sandningen inom områ-
det där det behövs. 



  

 





 


