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Asfaltering av potthål
Innan vintern kommer en del potthål i asfalten 
lagas. Eftersom en total asfaltering av området 
finns med i underhållsplanen lite längre fram i ti-
den åtgärdas nu det mest akuta.

Se till att portarna är stängda
Stäng portarna efter er och ser ni en öppen port 
hjälp till att stänga den. Risken för inbrott och ska-
degörelse ökar markant med uppställda portar. 
Problemet upplevs som störst på Norra Torlands-
gatan 17C men det gäller såklart alla portar.

”Garage” för barnvagn och rollator
Barnvagnar får inte parkeras i trappuppgång-
arna. Däremot tillhandahåller föreningen ett 
barnvagnsgarage. ”Garaget” kommer placeras i 
anslutning till porten eller mitt emot porten och 
kostnaden blir 100:-/mån. Kontakta vicevärden 
vid frågor.

Soprum - lås
Ny låselektronik är nu installerad. Alla kommer få 
nya ”blippar”. 1st/lägenhet. Dessa kommer inom 
kort att delas ut i brevlådorna. 

Askkoppar
Askkoppar kommer sättas upp vid båda grillplat-
serna.

Basketkorg
På årsmötet inkom en motion om att basketkor-
gen borde flyttas. Mötet beslutade bifalla motio-
nen och nu är basketkorgen flyttat till en ny as-
falterad plan. Planen kommer även målas för att 
kunna användas till annan lek, t ex King.

Besiktning av lekplats
Lekplatsen är besiktad utan anmärkning.

Skyddsrum
Alla skyddsrum har inventerats och fått ny utrust-
ning för att kunna fungera som det är tänkt.

Bommar
Två nya bommar har installerats vilket kommer 
underlätta snöröjning och öka framkomligheten 
för gående. De gamla stenarna är utplacerade för 
att hindra biltrafik på gräsmattan.

Radon
På försommaren installerades en fläkt i cykelrum-
met på Krondikesvägen 30 B med syfte att sänka 
radonhalten. Under vintern kommer radonmät-
ning att genomföras.

Bostadsrä�sföreningen

Säker förvaring av hjälpmedel
Rullatorer är nödvändiga hjälpmedel men har 
ibland ingen naturlig förvaring. En rullator 
måste lätt kunna placeras utan tunga lyft eller 
nivåskillnader. Därför har vi konstruerat ett 
rullatorgarage för enklare och säkrare förvaring. 

Användarvänligt och lättplacerat
Garaget har en mycket låg tröskel för att man 
lättare ska kunna rulla in och placera rullatorn. En 
ramp är därför inte nödvändig. Via ett litet fönster 
i dörren tillåts ljusinsläpp. Genom sin smidiga 
utformning kräver det minimalt med utrymme och 
är därför lättplacerat. Med sin moderna men diskreta 
design passar garaget in i nya likväl som äldre 
bostadsområden. 

Många användningsområden
Användningsområdena är många då varken 
rullatorer, rullstolar eller barnvagnar får förvaras 
i trappuppgångar av utrymningsskäl. Därför fyller 
garaget flera viktiga funktioner, såväl praktiska 
som säkerhetsmässiga. Det kan även användas som 
förvaring av grill och redskap i trädgårdar och på 
uteplatser. 

Stabilt, justerbart och låsbart
Den stabila konstruktionen tillsammans med 
materialvalet ger garaget dess styrka och stabilitet. 
Det har justerbara fötter i alla fyra hörnen som gör att 
garaget lätt justeras in i nivå. Det är låsbart och kan 
enkelt förankras i marken.

En lönsam investering
Med ett Västia rullatorgarage slipper du bygga dyra 
förråd och skyddas från både väderpåverkan, sabotage 
och stöld.

Västia 
rullatorgarage 

Västia Plastindustri AB 
Bäckvägen 26 | 463 33 Lilla Edet

tel 031-94 35 26 | info@vastia.se | www.vastia.se

Dörren är låsbar och 
levereras vänster- eller 
högerhängd efter 
önskemål.

Tak, väggar och 
golv är tillverkade 
i glasfiberarmerad 
polyester. 

Yttermått i mm: 
Längd: 1220 Bredd: 1010 
Höjd: 1290

Innermått i mm: 
Längd: 1015 Bredd: 835

Dörröppning i mm: 
Bredd: 715 Höjd: 1115

Vikt: 55 kg

Material och mått


