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MINNESANTECKNINGAR FRÅN 

FÖRVALTARMÖTE MED RHI OCH WALLENSTAM 

 
 

DATUM:  26 april 2022 
TID: 15:00 
PLATS:  RHI:s kontor, Multrågatan 33 i Råcksta 

 
 
 

 
NÄRVARANDE: 
Jakob Melin – Wallenstam 
Frida Hernudd – Wallenstam  
Monica Ström – RHI 
Monica Lindblom – RHI 
 
 

Delgers: 
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DAGORDNING  
 
1. Mötets öppnande  
RHI:s ordförande Monica Ström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Punkter att ta upp från tidigare förvaltarmöte:  
 

a) Sorteringskärl för matavfall 
RHI frågade om hur utvecklingen av sorteringskärl för matavfall går. Under punkten 
uppkom också att tydlig info om sorteringskärlen saknas. Wallenstam ska ordna 
detta.  

 
b) Tvättstugan 

RHI har fått in information om att det är smutsigt i tvättstugan. Wallenstam svarade 
att tvättstugan städas en gång i veckan.  
 

c.) Utemiljön 

RHI har fått in vissa synpunkter om utemiljön. Wallenstam ska gå runt i området. 
 

d.) Tidsplan för troax grindar 
RHI önskade att få en tidsplan för troax grindarna av Wallenstam. Wallenstams 
representanter meddelade att det kommer att komma en tidsplan. 
 
e.) Pluslägenheter 
RHI frågade om hur arbetet med pluslägenheterna såg ut i området. Wallenstams 
representanter svarade att sju lägenheter är klara och sju lägenheter är på gång att 
renoveras. Alla kommer bli uthyrda. 
 
 
 
 
3. Nya punktar att ta upp:  
 
a.) Skyddsrummen 

RHI frågade Wallenstam om skyddsrummen i området. Wallenstams representanter 
svarade att alla skyddsrum är genomgångna och ska kunna användas inom två dygn 
när de behövs.  
 
b.) Skyltar med större text  
RHI föreslog att skyltar m.m. som har viktig information till hyresgästerna bör ha 
större text så att alla hyresgäster lätt ska kunna läsa den.  
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c.) Dåligt sandat i området 
RHI har fått information från hyresgäster att sandningen vid Ångermannagatans 
portar har varit dålig i år. 
 
d.) Målning av garagen på Nordingrågatan 

Wallenstams representanter meddelade att garagen vid Nordingrågatan ska målas. 
 
e.) Kundbemötande 
RHI har fått in synpunkter från hyresgäster om att de inte alltid har fått ett bra 
bemötande och återkoppling från Wallenstam. Wallenstams representanter lovade att 
tänka på ett bättre bemötande och återkoppling.  
 

f.) Infotavlor 
Infotavlor i vissa av portarna sitter fel. Wallenstam ska kolla detta i de specifika 
portarna. 

 
 
 
Nästa möte: Tid för nästa möte bestäms vid ett annat tillfälle. 
 
 
4. Mötet avslutas. 
Monica Ström avslutade mötet. 


