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GODIS, RIS OCH SMÄLLARE I PÅSK 
 
Påsken har många traditioner - påskris, påskägg, påskhare, påskkärring, 
påsksmällare med flera. 
 

Enligt Västerås stads lokala ordningsföreskrifter är det bara tillåtet att skjuta 
smällare på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton utan polisens 
särskilda tillstånd. Och åldersgränsen är 18 år. 
 
Den 16 januari i år hördes under tidig morgonstund ett antal smällare fyras av utanför 
Hällbyskolan, vilket fick många boende att fundera över om det var någon 50-åring 
som firades eller ett bussträck av något slag, och om vederbörande i så fall inte 
kände till de lokala ordningsföreskrifterna för fyrverkeripjäser. 
 
Vid en närmare undersökning fann styrelsen, att det var Hällbyskolan som firade ett 
jubileum och att skolans rektor hos polisen hade ansökt om särskilt tillstånd för dessa 
fyrverkerier. På plats fanns också ett betryggande antal vuxna som såg till att 
smällarna/pjäserna fyrades av på rätt sätt.  
Så nu vet vi det…. 

 

 

 



  DAGENS ROS OCH TACK till… 
  … Christer Bergquist,  

Bandverksgatan 33 för sitt fina besiktningsunderlag, som 
kommer att användas av samtliga block vid städdagarna. 
Styrelsen bugar och tackar å alla boendes vägnar! 
 

VILKEN SMÄLL DET KUNNAT BLI! 
 
Utefter Spikverksgatan står bilar 
parkerade tätt, tätt bakom varandra 
och mycket nära intill utfarterna från 
kvarteret Spikverket. 
Den som ska ta sig ut från parkeringsområdet 
lever ofta mycket farligt. Det hjälper inte hur 
sakta man smyger med sin bil ut mot gatan, ty det är först när man är i mitten av 
gatan som det går att se om det kommer någon bil från vänster eller höger. 
Några smygkörare får ibland motorstopp mitt i gatan, för att de har så lite gas, vilket 
gör faran ännu större om det kommer någon bilist med hög fart utefter gatan. 
 
Häromdagen berättade en besökare hur han höll på att krocka med en bilist som 
kom farande i 70 km:s hastighet (enligt honom). I sista sekund fick han stopp på sin 
bil, men blev så rädd och arg att han stack ett ”fulfinger” i luften åt föraren som körde 
så vårdslöst fort. ”Hur länge ska ni ha det så här innan det händer något, undrade 
besökaren.  
 
Styrelsen har vädjat på årsstämmor, i Spikverksblad, målat felaktiga stopplinjer, tittat 
på möjligheten med väg-gupp (som blev för dyra i underhåll) och nu senast ansökt 
om 30 km:s skylt hos kommunen. Och åren bara går och bilisterna blir allt fler och 
mer stressade.  
 
I avvaktan på att kommunens kvarnar ska mala vad gäller skylt för 30 km:s hastighet, 
vill styrelsen än en gång vädja till er alla som har bråttom: Kör inte så fort utefter 
Spikverksgatan! Och säg det också till alla era besökare. 
 
 

Ansökan om huruvida 30 km/h kan införas utefter 
Spikverks- och Rörverksgatan 
 
Tekniska Nämndens Stab har den 18 december genom Helena  
Hansson informerat om att man mottagit ansökan från kv. Rörverket  
och Spikverket om att få införa 30 km:s hastighet utefter Spikverks- och Rörverks-
gatan.  
 
Vid kommunens undersökning bland 180 hushåll fann man att 90% av de tillfrågade  
ville ha en hastighetsbegränsning på 30 km utefter gatorna. ”Ärendet kommer 
därför att gå vidare till Tekniska nämndens trafikutskott, som kommer att ta 
upp det på deras sammanträde den 8 januari, ”skriver Helena Hansson till ordf. 
Annika Bjurhager, Spikverket den 18 december 2007. 
 

 

 

 



Den 27 december kommer ytterligare ett mail från Helena Hansson, som skriver: 
”Tekniska nämnden har tagit upp ärendet om hastighetssänkning till 30 km/h 
på Spikverksgatan och Rörverksgatan för beredning inför kommande 
sammanträde. De beslutade då att flytta fram ärendet, preliminärt till 
sammanträdet i februari. Anledningen är att stadens trafiksäkerhetsprogram 
skall tas upp på nämndsammanträdet i januari för beslut om antagande. 
Nämndens politiker vill att trafiksäkerhetsprogrammet skall vara antaget innan 
fler 30-ärenden tas upp till beslut. Under förutsättning att trafiksäkerhets-
programmet beslutas i januari kommer ert ärende att tas upp på sammanträdet 
i februari. Jag återkommer så snart jag fått ytterligare information. Hälsningar 
Helena Hansson, Tekniska Nämndens Stab.” 
 
Den 29 februari kom nästa brev från Helena Hansson: 
Hej!  
Ursäkta att detta svar har dröjt.  
Ärendet avseende 30 km/h på Spikverksgatan och Rörverksgatan plockades 
tyvärr bort från dagordningen på Trafikutskottet i februari. Anledningen var att 
det pågår diskussioner om nya hastigheter i tätort (möjlighet till 40 km/h). 
Staden kommer därför att gå igenom alla tätortsgator och utreda hur man 
principiellt skall hastighetsskylta. Innan detta är utfört tas inga beslut om nya 
hastighetsgränser så alla ärenden om 30 km/h kommer att läggas på is. Tyvärr 
hade vi inte fått några indikationer på detta då enkäterna skickades ut och 
sammanställdes.  
Med vänlig hälsning  
Helena Hansson 
 
 

VÅRSTÄDNING TILLSAMMANS! 
 
Den 19, 20, 26 och 27 april är det vårstädning i vårt kvarter 
igen. De nya blockledarna perioden 1 mars 2008 t.o.m. 
28 februari 2009 presenteras i detta blad. Vid eventuella 
problem eller förfrågningar hör av er omgående till över- 
blockledarna André Cedervall eller Jonas Blomquist. 
De som var med under blockledarmötet den 5 mars har 
förhoppningsvis fått veta hur blockledaransvaret fungerar. 
 
Styrelsen kommer att hyra jordfräs, köpa gräsfrön och jord samt nya plantor och dela 
ut till de block som har vissa överenskommelser med styrelsen om hur och vad som 
ska göras.  
 
Sopa fram grus från garageväggar och hus 
I år kommer styrelsen att beställa maskinsopning av området redan i vecka 14. Detta 
på grund av den milda vintern men också för att underlätta en hel del under städ-
dagarna. 
Alltså passa på att före vecka 14 sopa fram grus från eget garage och eget hus! 
 
Två träregelstopp kommer av berörda block att monteras in i sopskåpen under 
städdagarna. Träreglarna kommer förhoppningsvis att hindra sopbuttarna från att 

 



komma in för långt mot väggen så att det blir en öppning där soppåsarna faller 
utanför.  
 

Styrelsen efterlyser också nycklar från sommarens 
städunderhåll! Ni som har dem i er ägo lämna dem omgående till din 
blockledare eller till våra överblockledare. 
 
Tänk på att klippa era träd och häckar även på utsidan så att de inte hänger ut i 
gångbanorna. Det kan annars bli väldigt besvärligt den dag vi ska omasfaltera 
området och bilarna/maskinerna måste kunna ta sig fram obehindrat. Det ser 
samtidigt väldigt ovårdat ut om häckar, buskar och träd hänger ut i gångvägen hur 
som helst. 
 

VENTILATIONEN LÄNGS GRUNDEN 
 

Under köksfönstren på framsidan av huset finns det längs marken en ventil, som på 
vissa hus kan vålla en del problem. Genom regn och annat kan sanden/jorden runt 
ventilen ha sjunkit undan och skapat en mindre öppning, genom vilken mössen sen 
lätt kan ta sig ner under kulverten. Alla bör då och då se över ventilen och vidta de 
åtgärder som eventuellt kan behövas – såsom att fylla upp med sten och sand utan 
att täppa för själva ventilen. Samma gäller ventilen som finns på baksidan av huset. 
 
 

DAGS FÖR GARAGEMÅLNING!  
 
Styrelsen vill redan nu avisera om att det är 
dags för ommålning av våra garage igen. Det 
var några år sedan sist. 
Målningen kommer att starta omkring vecka 20 
och pågå ett antal veckor framöver. Närmare 
information om hur detta kommer att gå till 
skickas ut skriftligen till samtliga boende 
närmare startdatumet.  
 
Föreningen kommer att tillhandahålla verktyg 
och målarfärg och ytorna måste först tvättas och 
eventuellt stålborstas noga. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



VÄLKOMMEN PÅ FIKA NI PENSIONÄRER SOM ANMÄLDE 
ERT INTRESSE FÖR ATT HJÄLPA TILL MED MÅLNINGEN 
AV VÅRT SERVICEHUS! 
 

Den 5 maj kl. 18.30 är alla ni som är villiga att vara med och måla  
vårt gemensamägda Servicehus välkomna på en kopp kaffe för att 
diskutera hur målningen praktiskt ska gå till. Notera i almanackan! 
Plats: Servicehusets styrelselokal 
 
 
 

 
PÅMINNELSEAVGIFTER! 
 
Föreningen tillämpar idag förseningsavgift på 125 kr 
för betalning av kvartalsavgiften efter förfallodagen. 
Efter 20 dagar tas ytterligare en avgift ut på 150 kr. 
Avgifterna läggs på nästföljande kvartalsavi. 
 

 
FLYTT 
 
Vid ägarbyte ber vi er fylla i den bifogade blanketten med uppgifter om 
fastighetsöverlåtelsen och lämna den omgående till kassören. Blanketten kommer att 
finnas med i varje Spikverksblad men även att tillgå på föreningens hemsida 
www.spikverket.se 
 

 
FELAKTIGA UPPGIFTER PÅ KVARTALSAVIN? 
 
Det är viktigt att föreningen har rätt uppgifter om vem som äger fastigheten. Om upp-
gifterna ej stämmer på avin angående namn m.m. så tag kontakt med föreningens 
kassör. 
 

 
EL I GARAGE 
 
Om du innehar kyl- eller frysskåp i garaget eller ofta nyttjar eldrivna maskiner och 
verktyg i garaget måste du anmäla detta till föreningens kassör. Kvartalsavgiften för 
el i garage är idag 90 kr. 
 

 

 



 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sist vill styrelsen önska er alla en riktigt 

trevlig och solig Glad Påsk!  

Parkeringsenkäten som 
sändes ut till alla boende för en tid 

sedan fick ett positivt svar på frågan 

om vi skulle anlita ett p-vaktbolag 

för att hålla ordning på våra 

gästparkeringar i vårt område. Hela 

70 % av våra boende ville att vi 

skulle införa parkeringsbevakning 

på prov. 

Mer information om detta kommer 

inom kort i ett separat meddelande. 

Vi väntar nu bara på att skyltar ska 

tas fram och sättas på plats.  

 

 

Styrelsen söker boende med 

kompetens inom asfaltering och 

som kan agera bollplank i dessa 

frågor. 

Om du är intresserad av detta 

kontakta ordförande Annika 

Bjurhager omgående.  


