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VÅRSTÄDNINGEN 
 
Det var många som hade ställt upp för att städa inom vårt fina kvarter, vilket också 
gav ett mycket fint resultat. Nu är de nya buskarna på lekparkskullarna på plats och 
gruset från den kalla och halkiga vintern bortforslat. Tur med vädret hade vi också. 
 

  



 
Under städdagarna kom det in önskemål om att minska ner höjden på träden i den 
nedre lekparken. De tar bort så mycket sol. 
Ni som känner för att ändra på detta, hör av er till Annika Bjurhager, telefon nr 35 36 
30 eller e-maila: annika.bjurhager@spikverket.se och lämna synpunkter. Berätta 
om ni vill 

• ansa de höga träden 
• byta ut de höga träden mot lägre träd, likadana som redan växer där, eller 
• låta det vara som det är nu, d.v.s. inte göra någonting alls. 

 
För kännedom så kommer styrelsen till höstens att låta årsstämman ta ställning till 
om vi ska höja städavgiften eller ej (och i så fall hur mycket) för dem som smiter från 
våra gemensamma städdagar. Genom gemensamt arbete håller vi kvartalsavgiften 
nere samt vårt område snyggt och attraktivt för nya spekulanter av köpare. Dessutom 
får vi några dagars gemensam samvaro, där vi får möjlighet att dryfta olika frågor 
eller bara lära känna varandra. 
 
I sommar får var och en lata sig lite. I år har vi på prov anställt en ung grabb (samt en 
ersättare) som ska ta hand om sommarunderhållet åt oss. Alldeles för många är 
bortresta sommartid, varför det tidigare uppgjorda sommar-städschemat inte funkade 
så bra. Därför provar vi något nytt i år. 
 
I alla fall. Varmt tack för vårens städdagarjobb! Det gjorde vi bra! 
 
 

UPPHITTAD SKED 
 
Högst upp på parkeringen vid  Bandverksgatan har en mockasked 
upphittats. Den är graverad med texten ”Klas 5 år” och är av 
märket Chippendale. Den kan återfås av Annika Bjurhager, 
telefon 021-35 36 30. 
 
 

UPPGRADERING AV BREDBAND 
 
Mälarenergi Stadsnät har nu gett ett definitivt besked beträffande uppgraderingen av 
områdets bredbandsnät. Enligt vår kontaktperson kommer arbetet att vara slutfört 
under början av oktober månad. 
 

FLER TV-KANALER 
 
Observera att vi fått ett utökat utbud av TV-kanaler! Sök i Din TV om du inte redan 
hittat de kanaler som finns i Com Hems Kabel-TV-utbud. 
 
 

FÖR KÄNNEDOM VID EN EV. STÖLD! 
 
För att slippa en betydligt högre självrisk måste motorfordon vara låsta i garagen. 

 



KOLLA VENTIALTIONS-VENTILERNA VID MARKNIVÅ! 
 
I ett tidigare Spikverksblad har vi påtalat att varje husägare bör kolla upp sina 
ventilationsventiler som finns vid marknivå på fram- och baksidan av sitt hus. Man 
bör fylla upp med grus, där det har sjunkit ner, men dock ej täcka för hela gallret. 
Detta för att slippa objudna gäster såsom råttor och möss - ja, t.o.m. större djur som 
vissa drabbats av inom vårt område. 
 

BYGGANDE AV NY BOENDEFORM FÖR HEMLÖSA 
 
För en tid sedan delades några flygblad från enskilda boende ut i våra brevlådor, i 
vilka man ville göra var och en informerad om vad som eventuellt är på gång att 
byggas i vår närhet. Samtidigt fanns ett reportage i VLT om att kommunen ville 
placera ut ett antal röda stugor/”moduler” för hemlösa på olika platser i vår stad, 
bland annat en stuga en bit uppefter Rörverksgatan, närmare Bäckbyvägen. 
 
Styrelsen tog därefter kontakt med kommunen för att närmare ta reda på fakta kring 
byggandet och fick också den 10 maj träffa berörda tjänstemän på Individ och 
Familjenämnden tillsammans med styrelsen för kv. Rörverket. Ett kort referat från 
detta möte kan ni läsa om här nedan, liksom också den skrivelse från Individ- och 
Familjenämnden som överlämnades i samband med detta möte. 
 
I skrivandets stund har planeringen av husbyggandet ännu inte nått byggnads-
nämnden, varför ingen ännu vet om det kommer att förverkligas. Men styrelsen har 
ändock - på inrådan av flera protesterande boende - beslutat att överklaga 
byggandet hos dels byggnadsnämnden/fastighetskontoret och dels till Länsstyrelsen 
den dag då byggnadsnämnden och fastighetskontoret beslutat förverkliga byggandet. 
 
Vi skickar även med en bild på den ritning av stugan, som är avsedd för en eller två 
hemlösa personer att bo i.  
 
 

 Informationsmöte på Stadshuset den 10 maj 2006 
angående modulerna för de hemlösa på Rörverksgatan 

 
Deltagare var: Berörda tjänstemän på Stadshuset samt medlemmarna för Spikverket 
och Rörverkets styrelser. (Redigerat på grund av Personuppgiftslagen) 
 
Samfällighetsföreningarna uttryckte sitt missnöje med att det inte var några politiker 
närvarande på mötet, utan att man bara hade skickat sina tjänstemän. 
 
Oktober 2004 tog familjenämnden beslutet att man skall bygga totalt 8 stycken 
moduler för hemlösa inom Västerås. Man har därefter letat efter lämpliga tomter som 
innebär närhet till kollektivtrafik och affärer. De skall även ligga inom 
kommungränsen och inte alltför nära annan bebyggelse. 
 
Juni 2005 placerade man 2 stycken moduler på Skultunavägen i närheten av 
Hovdestalund. I början var det stökigt, men man har bytt ut de ”stökiga hemlösa” till 
”lugna hemlösa”, så nu fungerar det bra menade man. Bygglov är beviljat på Talltorp, 
men har blivit överklagat. När det gäller Rörverksgatan och Branthovda är man inne i 
skeendet av att detaljplanera för ett bygglov. Det kommer att ansökas om ett bygglov 
inom de närmaste veckorna.  



 
De personer (två stycken) som skall bo i modulerna är hemlösa som frivilligt vill bo 
där och lovar att sköta sig enligt föreskrifter från sociala nämnden, vilket innebär att 
de bland annat får regelbunden tillsyn. Det sägs att det är personer som ”vill vara 
ifred”, och att de inte klarar av ett kollektivt boende. Man har inget krav på att de skall 
vara drogfria och boendet gäller ”tak över huvudet”. Det är inget behandlingsboende. 
Det upplystes om att om man får problem med de boende när den sociala nämnden 
har stängt kan man ringa socialjouren på telefon: 114 14. 
 
Flera frågor och synpunkter berördes på mötet. Bland annat alternativa byggplatser, 
obehag av att använda busslinje 15:s ändhållplats, oro över att de skall störa boende 
i närheten samt norra Bäckbys goda rykte. Ingen fråga eller synpunkt tycktes man ta 
till sig. 
 
En av tjänstemännen har åt politikerna sagt nej till allmänna informationsmöten på 
grund av att ett tidigare möte för de boende på Talltorp urartade. Om man skall 
lyckas med att få igenom ett sådant informationsmöte måste man agera kraftfullt mot 
politikerna. 
 
Frågan ställdes om man via opinion kan förmå politikerna att ändra sitt beslut 
gällande moduler utefter Rörverksgatan. Denna fråga svarade man först ej riktigt på, 
till slut kom det fram att man på ett annat område lyckats förhindra inflyttning av 
missbrukare, och att det istället blev ett gruppboende för utvecklingsstörda. Om man 
vill bilda opinion skall påtryckningar göras till politiker inom individ- och 
familjenämnden. Beslut är dock redan fattat endast bygglovet återstår innan 
byggnation. 
 
Det finns möjlighet att överklaga den bygglovsansökan som Västerås Stad kommer 
att göra hos Länsstyrelsen.  Överklagan skall grundas på eventuella yttre 
omständigheter som rör byggnationen. Till exempel att byggnaden kommer för nära 
en kraftledning, att det är för mycket buller från E18, att modulerna skymmer utsikten 
för befintliga hus etcetera. Man kan inte göra en överklagan grundat på att det skulle 
vara olämpligt att drogmissbrukare skall bo nära befintliga bostäder. En överklagan 
måste göras inom tre veckor från ett jakande beslut. Nästa instans efter 
Länsstyrelsen är Kammarrätten. 



 









STADGAR 
 
Nedanstående stadgar fastställdes vid föreningsstämma den 20 oktober 2005. 
 
Ärende: 
Stadgar för Spikverket Samfällighetsförening 
enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om 
förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 
Kommun: Västerås  Län: Västmanland 
 
§ 1 Firma 
Föreningens firma är SPIKVERKET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 
§ 2 Samfälligheter  
Föreningen förvaltar följande samfällighet: Västerås Spikverket ga:1 tillkommen vid 
förrättning enligt lagen om gemensamma anläggningar 1974-03-12, dnr 88/75, 1998-11-11 
dnr 98/139, 2002-11-19. 
 
§ 3 Grunderna för förvaltningen 
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts 
om dess ändamål. 
 
§ 4 Medlem 
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har 
del i samfällighet upptagen under § 2. 
 
§ 5 Styrelse säte, sammansättning 
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerås. 
 
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. 
 
§ 6 Styrelse, val 
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma, som utser ordförande för en tid av två år (tiden 
mellan tre ordinarie stämmor). Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Av övriga 
ordinarie ledamöter väljs varje år halva antalet för en tid av två år (tiden mellan tre ordinarie 
stämmor). 
 
§ 7 
Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista 
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. 
Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. 
 
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande 
ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till 
ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant 
som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte 
rösträtt. 
 



§ 8 
Styrelse, beslutförhet, protokoll 
 
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst 3 styrelseledamöter är 
närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses 
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. 
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. 
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som 
biträdes av ordföranden. (D.v.s. personfrågor avgörs genom lottning och sakfrågor i den 
mening som biträdes av ordföranden.) 
 
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av 
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. 
 
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om 
samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. 
 
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan 
reservation skall anmälas före sammanträdets slut. 
 
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande 
ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda 
reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för 
ordföranden lett sammanträdet. 
 
 

§ 9 Styrelse, förvaltning 
Styrelsen skall: 
1.  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 
2.  föra redovisning över föreningens räkenskaper, 
3.  föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, 
4.  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens 
verksamhet och ekonomi, 
5.  Inventera dess tillgångar, tillse att egendomen är betryggande försäkrad samt lämna 
redogörelse i årsberättelse över denna verksamhet 
6.  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens 
angelägenheter. 
 
§ 10 Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma 
utse 2 revisorer och 1 suppleant. 
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 
 

§ 11 Räkenskapsperiod 
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juli – 30 juni 
 

§ 12 Underhålls och förnyelsefond 
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas medel enligt upprättad 
underhållsplan. 
 



§ 13 Föreningsstämma  
Ordinarie stämma skall årligen hållas under oktober månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om 
medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning 
av samfälligheter. 
 

Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade 
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat med debiteringslängd för det kommande 
räkenskapsåret utsändas till medlemmarna två veckor före stämman. 
 
Medlem skall, på tider som föreningsstämman beslutar betala sin andel av driftkostnaderna 
(årsavgift) och följa de särskilda bestämmelser som kan komma att gälla för förvaltningen av 
föreningen och medlemmars tomträtter. Kostnaderna för förbrukning av värme- och kallvatten 
samt el till garage och ytterbelysning delas lika på samtliga medlemmar. Samma sak gäller 
kostnaderna för renhållning, snöröjning, kabel-TV, bredbandsnät, förvaltning, skötsel, 
reparationer och underhåll av gemensamma anläggningar. 
 

§ 14 Kallelse till stämma 
Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda 
senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges tid och plats samt vilka ärenden som 
skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns 
tillgängliga. 
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom i skriftlig 
form. 
 
§ 15 Motioner  
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, 
som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under augusti 
månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. 
 
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna 
tillsammans med förvaltningsberättelsen. 
 

§ 16 Dagordning vid stämma 
 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 
1.    val av ordförande och sekreterare för stämman 
2.    val av två justeringsmän 
3.    förteckning över närvarande medlemmar 
4.    fråga om kallelse skett i behörig ordning 
5.    styrelsens förvaltningsberättelse 
6.    revisorernas berättelser 
7.    fastställande av resultat- och balansräkning 
8.    ansvarsfrihet för styrelsen 
9.    framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
8.    ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen 
9.    förslag till utgifts- och inkomststat  
10.  val av styrelse och styrelseordförande   
11.  val av revisorer och revisorsuppleanter 
12.  val av valberedning 
13.  övriga frågor 
14.  meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 7, 14. 
 



§ 17 Disposition av avkastning 
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter 
medlemmarnas andelar i samfälligheten. 
 
§ 18 Stämmobeslut 
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. 
 
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående 
rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. 
 
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 
 

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande 
Stämmoprotokollet skall justeras inom fyra veckor efter stämman och därefter hållas 
tillgängligt för medlemmarna. 
 
 
 
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trevlig semester och massor 
med lagom mycket sol och 
regn! 
 
- Styrelsen 


