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Hos förtroenderådets ordförande, Väktargatan 64

2011-05-03

NÄRVARANDE
DATUM FÖR MÖTET

Dombron: Rigder Nylund, Maud Roth, Lotta Warén
Förtroenderådet: Anna Karlsson (ordförande), Omar Ud-Din (sekreterare)
1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av Anna Karlsson.
2. LÅSBYTE

Föreningen planerar att byta från nyckelcylinder till kortlås på ståldörrar, pingisrum och bastu.
Dombron tipsar om att höra efter med SRH, som bytt, och HiH som planerar ett låsbyte.
3. SNÖSKADOR

Under den gångna vintern har Samhalls snöröjning orsakat en del skador. Dombron har varit i
kontakt med Samhall som lovat åtgärda de skador som medgetts senast 31 maj. Det gäller t ex
påkörda cykelställ, skivor på trappräcken och liknande. En del skador kan ha orsakats av underentreprenörer. Snöröjningsfordon ska fortsättningsvis inte köra på t ex brandgator.
4. UTEMILJÖN

a) Grönytorna vid tvättstugorna pryds med djupa traktorspår efter höstens dräneringsjobb.
Dombron kollar upp detta. Återställning kan eventuellt redan vara planerad.
b) Vi pratar lite allmänt om bygget av brf Tornfalken. Dombron meddelar att 30 p-platser
planeras vid nuvarande grönyta mellan Tycho Hedéns väg och övre Väktargatan.
c) Uteplatser: vissa uteplatser är ovårdade och vissa hyresgäster har inhägnat områden som är
större än tillåtet. Dombron funderar kring hur frågan om uteplatser ska hanteras. Hyresvärden
kan t ex förmedla kontakten till entreprenör, om boende vill få röjning utförd.
d) Cykelställ med tak: frågan kommer ofta upp på föreningens möten. Dombron tar sig en
funderare och återkommer. Det kan vara möjligt att ordna något i samband med att
återvinningsrum byggs på Dombrons mark på övre Väktargatan.
e) Utemöbler: inventering av utemöblerna är gjord på Väktargatan, enligt
förhandlingsöverenskommelsen. Samtliga områden ska vara inventerade vecka 19.
Föreningen menar att det är bra om möblerna är svåra att flytta från område till område.
f) Cykelrensning: Dombron träffar Gert Stahlén om årets rensning 4 maj. I fortsättningen ska
Dombron märka upp cyklar medan Stahlén utför själva rensningen.
5. UPPFÖLJNING AV OMRÅDESPROMENAD 18 APRIL

Representanter för Dombron HUS, Hyresgästföreningen Djäknegatan och Väktargatans förtroenderåd
gick igenom områdeslokalerna på Kapellgärdet (Djäkne–, Kantors– och Väktargatan) den 18 april.
a) Skador efter fuktskada i studierum (år 2008): återställning av kakel osv ska utföras av Elmesiöö
entreprenad.
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b) Tvättstugan Vg 62: brunnslock har nästan rostat sönder helt, behöver bytas.
c) Smältvatten som läckt in i skyddsrummen på Vg: skyddsrummen ska kollas regelbundet.
7. TVÄTTSTUGEBIBLIOTEK

Anna Karlsson föreslår ett försök med tvättstugebibliotek på Väktargatan. Så att folk har nåt att läsa
eller en plats att byta böcker man läst mot böcker man ännu inte läst. Dombron ställer sig positiva till
förslaget – har ev införts i Hamberg.
8. FÖRSÄLJNING AV STUDENTSTADEN TILL UPPSALAHEM

Eventuell affär mellan Dombron och Uppsalahem går igenom i september 2011.
9. NÄSTA SAMRÅDSMÖTE

Nästa möte blir den 7 juni kl 10:00–12:00 med uppföljning av bl a Samhalls reparationer.
10. MÖTETS AVSLUTANDE

Anna Karlsson avslutade mötet.
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Omar Ud-Din, sekreterare

Rigder Nylund, ortschef

