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SPIKVERKS-bladet 
         Nr 167  2005-03-10 
 
 
 

   
 
SOPHANTERINGSTIPS 

 
Genom att vi tillämpar sopsortering hålls både miljöbelastningen och kostnaden för 
sophanteringen på en förhållandevis låg nivå.  
 
Att sortera sina sopor innebär inte att man bara skiljer på restavfall och komposter-
bart avfall. Vissa sopor skall husägaren själv transportera till Återbruket eller andra av 
kommunen anordnade uppsamlingsplatser. Dessa sopor kan delas in i följande 
kategorier: 

• Mjukplast, till exempel plastpåsar och mjuka plastförpackningar.  
• Hårdplast, all plast som med lätthet inte går att trycka ihop.  
• Glas.  
• Metall, till exempel kaviartuber, konservburkar, metallfolie med mera.  
• Kartong/wellpapp, till exempel tetror från mjölkprodukter.  
• Tidningar/papper.  

Övriga avfall som också skall till Återbruket är elektronik, batterier, lysrör, farligt 
avfall, trädgårdsavfall med mera.  
 
Vid infarten samt bredvid vändplanen på Spikverksgatan finns det containrar för 
tidningar/papper. Utefter Bandverksgatan finns det containrar där man kan slänga 
tidningar/papper samt kartong/wellpapp. 
 
De sopor som kan slängas här på området är restavfall och komposterbart avfall. 
Till restavfall hör sådant som inte ryms i någon av ovanstående kategorier. Till 
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komposterbart avfall hör matrester och sådant avfall som snabbt förmultnar som till 
exempel kaffesump och hushållspapper. 
 
Ett tips för att minska volymen på restavfallet är att klämma ur luften ur plastpåsen 
innan den knyts ihop. 
 
OBS!!! 
Sopskåpen är bara dimensionerade för att var och en skall slänga sina sopor i 
det egna sopskåpet, det vill säga där man har sitt garage. Om man slänger 
soporna i andra skåp blir följden att det på vissa platser svämmar över.  
Om det är mindre sopor i något annat skåp än ditt eget, beror det på att 
tömningsdagarna är olika på Bandverksgatan respektive Spikverksgatan.  
 
 

 
 

SPIKVERKET PÅ WEBBEN 
 
Nu är Spikverkets hemsida utlagd på www.spikverket.se. Tanken med sidan är att de 
boende på området lätt skall kunna nå viktig information, och att saker som snabbt 
behöver komma till kännedom skall finnas där. Det finns också en anslagstavla där 
de boende har möjlighet att skriva egna inlägg.  
 
Längst upp på sidan finns ett litet bildspel. Om bildspelet inte fungerar så är antingen 
stödet för att visa ”aktivt innehåll” blockerat, eller så saknas ett plug-in (program) för 
att visa flash-filer. För att visa flash-filer behövs Flash player som kan hämtas gratis 
på: 
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=
ShockwaveFlash 
 
Sidan är optimerad för en skärmupplösning på 1024*768 eller mer, men det går 
också bra att se sidan i lägre upplösningar. 
 
Om ni har några synpunkter på innehållet eller sidan i stort, kan ni höra av er till 
Samuel Bjurhager på e-post: samuel.bjurhager@spikverket.se 
 
Väl mött på webben! 
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OBS! OBS! 
DET FINNS BRISTER I DATASÄKERHETEN HOS MÅNGA I VÅRT 
KVARTER! 
 
Många på området har idag tillgång till Internet via bredband. Tyvärr har det visat sig 
att alltför få vet hur de skall använda sin bredbandsuppkoppling på ett säkert sätt. 
Vissa har hela hårddiskar helt synliga för sina grannar på grund av avsaknaden av 
installerad brandvägg. Oavsett om du är inloggad hos din Internetleverantör eller ej 
så är din dator en del av det lokala nätverk som vi har här på Spikverket. Utan 
brandvägg så är din dator synlig för andra datorer på detta lokala nät. När du sedan 
loggar in på Internet så är datorn synlig även där om du inte har en brandvägg 
installerad. (Brandvägg är ett program som styr in och utgående kommunikation från 
din dator.)  
 
Gratis brandvägg kan hämtas på www.zonealarm.com välj sedan länken  
”Home/Office Products” sedan ”ZoneAlarm”. Välj sedan knappen ”Free Download” 
 
Gratis antivirusprogram kan hämtas på www.avast.com välj länken ”products”, ”Free 
Software”, ”Avast! 4 Home Edition” sedan ”Avast! 4 Home Edition” i menyn till 
vänster. Längst ner på sidan som kommer upp finns länken ”avast! 4 Home Edition 
Download” 
 
Många använder idag någon version av Windows, där Windows XP är den vanligaste 
bland hemanvändare. Som alla andra operativsystem med nätverksstöd kan man i 
Windows XP dela ut resurser till andra användare på nätverket. Om man har delat ut 
resurser (filer, mappar) på sin dator till andra användare, så förhindrar inte 
brandväggen att andra kommer åt de delade resurserna.  
 
De delade resurserna går att lösenordskydda, ge olika behörigheter med mera. För 
att helt stänga av möjligheten att dela ut resurser gör man följande: Gå in via ”Start” 
och ”Kontrollpanelen” välj sedan ”Nätverksanslutningar” sedan ”Anslutning till lokalt 
nätverk” under fliken ”Allmänt” välj ”Egenskaper” avmarkera bocken för alternativet 
”File and Printer Sharing for Microsoft Networks” bekräfta med OK. OBS detta 
ersätter inte behovet av en brandvägg utan stänger bara av möjligheten att dela ut 
filer och mappar. Fel inställningar av fildelningsmöjligheterna i Windows är en vanlig 
orsak till att vissa har sin dators hårddisk synlig för grannarna. 
 
Samtliga möjligheter kring nätverkssäkerhet och delade resurser är något som ni 
själva kan och bör läsa vidare om i hjälpfilen till Windows XP. Gå in via ”Start” välj 
sedan ”Hjälp och support” under de två olika huvudrubrikerna ”Skydda datorn: 
grundläggande säkerhet” och ”Nätverk och webben” finns det mer information. 
 
Nedan följer också några tips från Konsumentverket, du kan läsa mer på 
www.internetit.konsumentverket.se  Denna information berör även de som 
använder modem. 
Surfa säkert - tips att sätta upp vid datorn (Källa Konsumentverket) 
 

”Att surfa på Internet kan bli dyrt om du inte är försiktig. Även om de flesta säljare på 
Internet är seriösa, lockar anonymiteten i cyberrymden till sig en del bedragare. 



 4 

Aktiviteter på Internet innebär också vissa risker för den personliga integriteten och 
för virus i din dator. 
Här följer några enkla råd och tips som kan göra din surfning betydligt säkrare: 
 

• Installera ALLTID en brandvägg och ett antivirusprogram. Uppdatera dem 
regelbundet. 

• Ladda aldrig ner program eller filer om du inte känner igen dem eller inte litar 
på avsändaren. Var skeptisk mot program som kommer via e-post eller 
erbjuds på en chat. 

• Ibland visas så kallade "pop up-rutor", där man ombeds ladda ner en fil från en 
webbplats. Om du inte vet säkert vad det är ska du klicka på "Nej" eller 
"Avbryt", och inte ladda ner filen. 

• Filer som laddas ner eller sänds till dig utan att du bett om det kan innehålla 
virus. Du kan installera ett antivirusprogram, men det gör dig ändå inte helt 
säker. 

• En del typer av program kan ta över ditt modem och ringa upp ett annat 
nummer, så kallad "modemkapning". Stäng därför aldrig av ljudet på 
modemet. På ljudet är det möjligt att höra om modemet kopplas ner och ringer 
upp igen. Då måste du stänga av uppkopplingen. Men du är ändå inte helt 
säker, eftersom det finns program som även kan stänga av ljudet på ditt 
modem. 

• Om du märker att du ändå på något sätt har laddat ner en fil eller ett program 
som du inte vill ha i din dator, till exempel genom att du får en extra hög 
telefonräkning, måste du ta bort programmet från hårddisken. 

• För att undvika dyra telefonkostnader om modemet "kapas" kan du spärra din 
telefon mot betalsamtal, utlands- och satellitsamtal. 

• Se till att du har ordentliga uppdateringar av både antivirusprogram och 
operativsystem. På så sätt minimeras risken för en attack. Om du har 
Windows som operativsystem kan du gå in under startknappen och hitta något 
som heter Windows update. Är du Mac-användare finns i stället inställningar 
eller systeminställningar under "äpplet" respektive "dockan" beroende på om 
du använder Mac OS 9 eller X. 

• Om du har fast uppkoppling minimeras riskerna för så kallad modemkapning 
och obehagliga fakturor. Däremot innebär fast uppkoppling andra 
säkerhetsrisker. 

• Det finns program att ladda ner från Internet som gör det möjligt att välja bort 
vissa nättjänster, till exempel pornografi och våld. 

• Lämna så lite information som möjligt om dig själv när du besöker en 
webbplats. Ge endast nödvändig information för att fullgöra avtalet. Undvik att 
ge ut personliga uppgifter i övrigt. Använd pseudonym om det är möjligt. Om 
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en webbplats kräver mycket information om dig bör du vara försiktig om det 
inte framgår tydligt hur uppgifterna kommer att användas. 

• Tänk på att om du deltar i en nyhetsgrupp, chat eller på annat sätt lämnar ut 
din e-postadress på nätet, kan den användas för att skicka oönskade 
meddelanden till dig. 

• Skaffa dig en särskild e-postadress, exempelvis hotmail, som du kan använda 
när du handlar på nätet eller deltar i nyhetsgrupper och chat. Om du börjar få 
för många oönskade mail kan du lätt göra dig av med den och skaffa ny 
adress. 

 
Du kan ställa in din webbläsare på att den inte ska ta emot cookies, som är en liten fil 
som webbservern på den webbplats du besöker sparar i din dator. Det gör du genom 
att på Internet Explorer gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/Options, fliken 
Säkerhet/Security och klicka på Anpassad nivå/Custom level. I Netscape går du in 
under Redigera/Edit: Inställningar/Preferences och klickar sedan på 
Avancerat/Advanced. Om tjänsten du vill utföra på webbplatsen kräver att du tar 
emot cookies kan du tillfälligt ställa om webbläsaren för att sedan ta bort dem när du 
är färdig.” 
 

 
Detta är något som inte kommer att påverka de som är anslutna till Com Hems 
Kabel-TV-nät, det vill säga oss som bor här på Spikverket. Detta har att göra med att 
Com Hem fortsätter att sända basutbudet (10 kanaler) analogt. 
De som vill ha tillgång till digitala kanaler, för närvarande upp till 101 stycken, kan 
teckna digital-TV-abonnemang separat hos Com Hem. 
 
 

ASFALTERING EFTER BREDBANDSDRAGNINGEN 
 
Samuel Bjurhager från styrelsen har tillsammans med Seppo Mankelius från 
företaget Bravida besiktigat asfalten efter bredbandsgrävningen. Seppo Mankelius 
höll med om att det inte blivit så bra asfalterat på vissa delar av området, varför 
Bravida under våren kommer att göra en del förbättringar på de ställen där det är 
dåligt asfalterat. Detta gör man i samband med att man asfalterar andra områden på 
Bäckby som fick sitt bredband grävt i höstas.  
 
 

 

SLÄCKNING AV DET 
ANALOGA TV-NÄTET 
 
En del boende har hört av sig till 
styrelsen angående den av staten 
planerade nedsläckningen av det 
analoga-TV-nätet.  
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DEKLARATIONSDAGS 
 
Föreningens intäktsränta under 2004 blev 24 513, 29 kr. Dividerar man denna 
summa med 266 hushåll blir det 92,15 kr per hushåll som samtliga medlemmar ska 
ta upp som intäktsränta i sin deklaration. 
  

De som lånefinansierat sina garageportar ska dessutom ta upp följande 
kostnadsränta under år 2004: 
  

10 årigt lån - 208 kronor 
  5 årigt lån - 174 kronor 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

GARAGEPORTEXPERTEN… 
 
… har nu monterat in nya, specialgjorda lister till samtliga berörda nyinköpta 
garageportar, där golvet var så snett att det blev en glipa mellan porten och marken. 
Det är en specialbockad plåtlist med en vikt mjuk gummilist längst ner. 
 

…samt VAJERJUSTERINGSPROBLEM 
 
Några har haft vajer-justeringsproblem på sina garageportar. Detta har föranlett 
Samuel Bjurhager att tillsammans med Garageportexperten gå runt i vårt kvarter och 
kolla samtliga nya garageportar, för att se vilka fler som kunde ha samma problem. 
De hittade 10 stycken med behov av justering, vilka nu samtliga är åtgärdade. 
Separat information om detta har gått ut till de berörda , så att de själva kan göra 
denna kontroll och eventuell justering av porten. 
 
 
 
 
 
 

 

 

EN SNÖPULKA UPPHITTAD ! 
 
En pulka upphittades i vintras av en boende i 
vårt kvarter. Den kan återfås mot beskrivning! 
 
Ring telefon nr 35 37 43  
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VÄRNA VÄSTERÅS 
 
”Bäckby-Skälby - den goda stadsdelen” - en myt eller en möjlighet” skrev Värna 
Västerås i sin inbjudan till Bäckby-Skälbyborna, där man den 22 februari inbjöd till ett 
första möte på Bäckbyskolan. Temat var ”Hur kan vi hjälpas åt att öka tryggheten och 
trivseln på Bäckby-Skälby?” 
 
Syftet med det första stormötet var att försöka ge en bild av hur situationen ser ut på 
vårt område och att fundera över om ett lokalt brottsförebyggande råd skulle 
kunna vara ett sätt att arbete mot ett tryggare bostadsområde. 
 
Representanter från Värna Västerås berättade om sin verksamhet, visade aktuell 
statistik, planerad kartläggning och erfarenheter från lokala brottsförebyggande råd. 
 
Vi fick i mindre grupper diskutera kring frågeställningar såsom Vad är trygghet för 
dig? Vad ser du för behov av ett brottsförebyggande råd? Vad anser du att ett lokalt 
brottsförebyggande råd bör göra? På vilket sätt vill du bidra? 
 

Nästa träff planerades äga rum den 5 april kl. 18.30 -- 
20.30 i Bäckbyskolans aula. 
 
Alla intresserade hälsas välkomna! Vi i styrelsen hoppas att så många som möjligt 
ställer upp denna kväll och känner ansvar för att brottsförebygga vår boendemiljö så 
långt som bara är möjligt. Ju fler vi blir som känner att vi vill förebygga skadegörelser 
och brott av olika slag desto färre tid i arbete behöver läggas ner för var och en. 
Många bäckar små….. 
 
På frågan; På vilket sätt vill du bidra? fick man följande svar; 

• Mimer kan informera i sin tidning 
• Mimer kan erbjuda ungdomar arbete/praktik 
• HGF(Hyresgästföreningen) kan med utgångspunkt från café 57:an informera, 

föra samtal/dialog. Café 57:an är en viktig mötesplats 
• De flesta vill vara med, vilktigt att konkretisera 
• Slå ett slag för fler kvällspromenader 
• Skolan kan vara mer aktiv i att ”slussa” barn till aktiviteter/vuxenkontakt 
• Finnas med när det behövs vuxna (nyktra) 
• (S)-föreningen kan i samverkan med KFUK/KFUM och fritidsgården anordna 

basketturnering kvälls/nattetid 
• Hjälpa till att få en struktur (Bo Engström) 
• Gabi Melki och Åge är också gärna med i en arbetsgrupp 
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Klotter och annan skadegörelse 
För att Värna Västerås skall kunna verka ännu mer effektivt och vara tydlig i sitt stöd 
till intressenter inom Västerås Stad och mot allmänheten så skall en övergripande 
riktlinje utarbetas. Smärre skadegörelser (inom vårt område) som inte leder till 
polisanmälan bör anmälas till styrelsen. 
 

 

 

Fakta kring Värna Västerås 
Värna Västerås främsta uppgift är att bidra till att försvåra möjligheterna till att begå 
brott, genom att öka risken för upptäckt, reducera lönsamheten av brott och försvåra 
bortförklaringar. 
Social prevention syftar till att stärka individens självkontroll och de sociala banden 
till samhället, processen är långvarig och effekten av den kan först ses i ett längre 
perspektiv. Tidig upptäckt ökar kraftigt  möjligheten att förändra. 
 
Det brottsförebyggande arbetet i Värna Västerås har alltmer utvecklats till att 
bedrivas i problemorienterade och lösningsinriktade arbetsgrupper. Denna 
arbetsform har visat sig vara framgångsrik och uppfyller de kvalitetskrav som 
berörda samverkansparter ställt på samverkan i form av kartläggning, mål, 
handlingsplan och utvärdering. Intresset att delta i denna typ av brottsförebyggande 
arbete är stort från enskilda intressenter, organisationer och företag. 
 
Värna Västerås har en Rådsförsamling bestående av 28 medlemmar, alltifrån den 
lilla och stora föreningen till det lilla och stora företaget. Rådsförsamlingen träffas 
två ggr per år. 
 
Lokala brottsförebyggande råd bildas för att stödja lokala initiativ. Man inbjuder 
sedan råden att ingå i rådsförsamlingen för hela Värna Västerås. 
 
Man jobbar med nätverk för butiksvakter/väktare 
 
Grannsamverkan omfattar idag 180 kontaktombud runt om i våra bostadsområden. 
Denna syftar till att väcka människors engagemang för sin boendemiljö. Grann-
samverkansgrupperna har också integrerats och involverats i de målinriktade 
brottsförebyggande kampanjer som genomförts av utvecklingsgruppen. 
 
Utvecklingsgruppen består av: 
Värna Västerås, polismyndigheten, kriminalvården, åklagarmyndigheten och 
proAros Västerås stad. 
 
Alkohol och narkotika är viktiga områden man arbetar förebyggande med. 
 
Per-Olov Rask och Per-Erik Lundberg är de som främst arbetar med Värna V-ås 
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RÄTTELSE AV ANTICIMEX-INFORMATION 
 

I föregående nummer skrev vi om Anticimexs årliga höstkontroll. Vi i styrelsen vill 
beklaga att det blev lite fel på informationen där. 
Rätt information skall vara att huskroppen Spikverksgatan 18-30 har haft stora 
angrepp av råttor och möss, men att råttgift nu har lagts ut. Runt husen på 
Spikverksgatan 238-250 och Bandverksgatan 179-191 har jord på vissa ställen rasat 
ner mot kulverten. Där kan möss och råttor lätt ta sig in, varför dessa hål bör täppas 
till. 
  

Vi  uppmanar därför samtliga boende att kontrollera runt sina hus att det inte finns hål 
där råttor och möss kan ta sig in. I sådant fall måste dessa täppas igen så att vi 
fortsättningsvis kan slippa skador som orsakas av gnagare. 
  

För övrigt så har Spikverksgatan 10 hört råttor under huset dagarna före jul. 
Anticimex har då under huskropp 2-16 kommit ut och kontrollerat att det finns råttgift 
utlagt. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

NYPLANTERINGAR 
 
De block som vill försköna med nya 
buskar, blommor eller träd måste 
höra av sig till någon i styrelsen för att 
få godkänt bidrag till detta.  
Ordföranden Annika Bjurhager har 
gröna fingrar och är väl den som 
tillsammans med kassören Annika 
Snell bäst kan svara på sådana 
frågor. 
Var inte rädd för att ta initiativ till 
skönhet och förnyelse inom området! 

 

Vi efterlyser någon som från och 

med oktober kan och vill ställa 
upp som kassör i Styrelsen för 

vår Samfällighet. Hör av dig i så 
fall till Valberedningen.   
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ROT-AVDRAG FÖR GARAGEPORTARNA 
 

Man kan ansöka ROT-avdrag för arbeten genomförda mellan den 15:e april 2004 
och 30:e juni 2005. ROT-avdraget gäller för arbetskostnad och som minst måste vara 
2000 kr inkl. moms. Det krävs också att det gäller en om- och eller tillbyggnad vilket 
enligt Skatteverket skall innefatta garageportar. ROT-avdraget gäller ej markarbeten 
vilket gör att vi inte har möjlighet att ansöka ROT-avdrag för bytet av lekparkssanden. 
Ansökan måste lämnas in till Skatteverket senast den 1 mars 2006. 
 
När det gäller bytet av våra garageportar som utfördes under augusti-september 
2004 var kostnaden för monteringen 2250 kr för varje port. Det innebär att man får 
tillbaka 675 kr i form av skattelättnad (30 % av 2250 kr). Eftersom samfälligheten inte 
är något eget skattesubjekt kan inte samfälligheten ansöka om ROT-avdrag för 
medlemmarna, detta är något som åligger varje husägare att själv göra. 
 
Ni som har betalat porten själv mot faktura fyller i blanketten från Skatteverket som 
finns under www.skatteverket.se/blanketter/4500/index.html och bifogar kopia på 
faktura. Därefter lämnar ni in ansökan till Skatteverket. 
 
Ni som har valt att betala porten via samfällighetsavgiften fyller i blanketten från 
Skatteverket som finns under www.skatteverket.se/blanketter/4500/index.html . 
Under rubriken ”Underlag-arbetskostnader för utförda byggnadsarbeten på 
bostadshus” fyller ni i på följande sätt: Se utdelat Spikverksblad. 
 

 

 

Därefter lämnar ni in ansökan i ett slutet kuvert till någon i styrelsen, förslagsvis 
ordföranden. Märk kuvertet med vilket husnummer ni bor på. Detta är jätteviktigt, 
annars vet inte styrelsen vilket kuvert som hör till vilken faktura eftersom vi har fått ett 
flertal fakturor. 
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GEMENSAM VÅRSTÄDNING 2005 
 

 

 

För vårens gemensamma utomhusstädning gäller följande: 
Block nr Antal block- Datum för  Klockslag för 
 medlemmar vårstädning vårstädning 
12 30 lör 2005-04-23  08.00—12.00 
  9 34  2005-04-23  12.30—17.00 
   
  7 16 sön 2005-04-24  08.00—12.00 
  8 16  2005-04-24  08.00—12.00 
10   8  2005-04-24  12.30 – 17.00 
11   9  2005-04-24  12.30 – 17.00 
 
  5 40 lör 2005-04-16  08.00—12.00 
  4 16  2005-04-16  12.30 – 17.00 
  6 16  2005-04-16  12.30 – 17.00 
 
  2 48 sön 2005-04-17  08.00—12.00 
  1 16  2005-04-17  12.30 – 17.00 
  3  17  2005-04-17  12.30 – 17.00 
 

 

 
 
 
Under städdagarna skall ni vara extra noga med att 
-  

 
 
CONTAINER kommer under berörda städdagar att finnas på  
p-plats 2, Spikverksgatan och p-plats 3 Bandverksgatan.OBS! 
Containrarna är endast till för trädgårdsavfall under städdagarna. Om det finns plats 
över på söndag kväll så går det bra att kasta i avfall från den egna trädgården. 

 
OBS! Det åligger varje husägare att se till att utfört arbete kvitteras i deltagar-
förteckningen, som ska finnas till hands under städdagarna. Den som ej kan delta 
vid ovannämnda datum och tidpunkt ombedes kontakta sin blockledare så snart 
som möjligt för att tilldelas arbetsuppgifter, som om möjligt bör utföras före 
blockets utsatta städdag. Deltagarförteckningen går därefter vidare till kassören, 
som påför 200 kr på kvartalsavgiftens inbetalningsavi för det hus som ej deltagit i 
städningsarbetet. 
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Blockindelning 


