Anteckningar från boendemöte på Valörvägen
Datum: 5 maj kl:15-17:30
Plats: Valörvägen 62 (Hyresgästlokal)
Deltagare: 17 st. hyresgäster
Från Lulebo:
Jonas Seger, Förvaltare
Ingela Kask, Bovärd
Elin Enbom, Hyresjurist
Sandra Tano , Kundcenter
Anton Sundvall, Drifttekniker
Alva Wikström, Felanmälan
Mötet var ett öppet-hus med drop-in
Hyresgäster träffade sina bovärdar och förvaltare och flera andra representanter
för Lulebo som lyssnade på synpunkter och svarade på frågor. Alla medverkande
fick en färdigförpackad tygväska med diverse saker i och information om vad
som händer i Lulebo och på bostadsområde under 2022-2023.
Frågor och funderingar som framkom under mötet.
• Växter plantering, skapa en gårdsgrupp.
• Soprummet armen som håller dörren är borta.
• Diskborste till tvättstugorna
• Tvättstugan Riksbyggen har inte lagt ut städutrustning som fattas, går
inte att städa efter sig.
• Hur ofta ska golvbrunnar rengöras i bastu, duschar, tvättstugor?
• Vattenposten har blivit lämnad över vintern. Är den sönderfrusen? Hur
använder man den?
• Pilträd har tryckt upp plattorna som gör att man kan snubbla på ojämna
plattor.
• Ingen plast på gungkedjorna.
• Lekplatsen: måtten ej godkända, krävs längre avstånd mellan ställning
och betongkanter.
• Lilla borgen har löst tak.
• Lilla gunghästen är borttagen och ej ersatt med ny.
• Bortplockade lekställningar.
• Ventilationen inte bra, fläktarna på taket behöver besiktigas.
• Filter bakom elementen ej bytta på flera år (friskluftsfilter).
• Störningsjouren eller Polisen, Vem ringer man när behov finns?
• Handtaget löst på Valörvägen 26 insidan.
• Bokningsinformation till HG-lokalen på dörren, saknas.
• Sand kommer från utsuget i toaletten på Valörvägen 44.
• På kommunens mark växer rallarrosor, en sträng mellan Lulebo och
kommunmarken mot skogen.
• Snöskottning, snö på fel ställe.
• Gästparkeringarna skottas dåligt.
• Hundlatriner töms för sällan och borde finnas fler, Sätt upp skylt att djur
inte skall rastas på området.
• Odlingslotterna, får man jord?
• Vinbärsbuskarna behöver ansas.
• Ledstängerna är dåliga man får stickor i fingrarna.
• Riksbyggen bara åker runt i sina bilar och gör ingenting.
• Farthinder ska anläggas! Efter sopningen, bilgrindar stängs inte.
• Vad gör ni åt tryggheten?
• Kallförråd i garagelänga. Fukt och dålig luft.
• Kan ni göra varmförråd på Valörvägen 26?
• Garagerenovering förhoppningsvis sommaren 2023.

•
•
•

Ommålning alla bostadshus, förhoppningsvis sommaren 2023.
Vildvuxna buskar på området.
Önskas snöskyfflar, men här måste det finnas någon som har ansvar över
dem.

Vi tackar alla boende på Valörvägen som medverkade!

