
                 Nyhetsbrev maj 2020 

STYRELSEN HAR ORDET: NYA RÖR PÅ GÅNG 

2020 blir ett väldigt annorlunda år. Detta påverkar allt och alla och så även 

vår samfällighet. Samtidigt måste vardagen gå vidare och vi behöver arbeta 

och ta beslut för vår förenings framtid.  

För oss på Plåtverket kommer, som vi tidigare skrivit om, renovering av 

system för vatten och värme att bli den stora framtidsfrågan och insatsen de 

närmaste åren. Vårt nuvarande system är nästan ett halvt sekel gammalt och 

behöver ersättas under de närmaste åren. Som ett led i detta tillsattes, på 

tidigare ordförande Jonny Robertssons initiativ, en energigrupp för mer än 

ett år sedan. Målet är bästa möjliga energiförsörjning till bästa möjliga pris.  

Vi har annars varit ganska befriade från fel och läckage i systemet under 

senare år även om vi hade en rejäl läcka nu i april – se bild nere till vänster.  

BORT MED SKRÄPET 

Styrelsen tycker sig märka att nedskräpningen i vårt område har tilltagit. Vi 

får också propåer från fastighetsägare om detta. Vi vädjar till alla 

fastighetsägare att hålla rent kring det egna huset samt runt häckar och 

staket. Vi önskar alla ett snyggt och välskött bostadsområde.  

UNDVIK SKADEDJUR 

Lägg inte ut matrester till fåglar då det kan dra till sig råttor, möss och ohyra. 

Håll balkonger och uteplatser fria så att fåglarna inte kan bygga bo där och 

rensa hängrännor. Kontakta en skadedjurs-bekämpningsfirma (ingår i 

hemförsäkringen) om du har problem med skadedjur. 

GLAD SOMMAR 

Vårt område ordnat för årstiden i form av suggor på cykelbanor, vägbumpar 

mm. Samfällighetens gräsmattor har fått sin första klippning. Vi önskar alla 

medlemmar en fin sommar och hoppas att vi får en välbesökt årsstämma – 

när det blir dags.  

Hälsningar från Styrelsen för Plåtverkets Samfällighetsförening.  

Kontakta oss gärna på styrelsen@platverket.se  

AKTUELLT 

Som tidigare nämnts är 

årsstämman uppskjuten.  

 

Årsredovisningen kommer att 

utdelas inom kort. 

Styrelsen kommer att 

meddela nytt datum för 

årsstämma. 

 

 

 

 
Läckan på Plåtverksgatan lagad och marken fylls igen. 

mailto:styrelsen@platverket.se


 

 

 

 

DET HÄNDER PÅ BÄCKBY: BANGOLF 

En kort promenad från vår samfällighet finns en trevlig och välskött plats 

för bangolf. Plåtverkets nyhetsbrev besöker anläggningen en solig 

aprildag när banorna iordningsställs för det nya året.  

Bäckby Bangolf drivs av en pensionärsförening och arrenderar mark av 

Västerås stad. Idag finns drygt 100 medlemmar och de flesta, men inte 

alla, är pensionärer.  

Vi får ett samtal med ordföranden, Leif Öman.  

– Vi ser gärna nya, såväl unga som äldre, medlemmar i vår förening. Ett 

medlemskap kostar 350 kr per år (150 kr för barn upp till 15 år). 

Familjemedlemskap går på 600 kr. Det går också bra att titta in och för 

en mindre avgift spela en enskild runda. 

Bangolfklubben deltar normalt i seriespel med olika lag i 

Mälardalsregionen och ordnar även medlemsreor och julfester.  

Hur gör ni idag med tanke på att ni har medlemmar som kan tänkas 

befinna sig i riskzoner under den pågående pandemin? 

– Coronasituationen påverkar förstås också vår verksamhet. 

Tävlingsverksamheten ligger nere. Tillsvidare tar vi endast emot 

medlemmar på våra banor och låter ett begränsat antal spela på behörigt 

avstånd. Förhoppningsvis kan vi välkomna alla som vill senare under 

året. 

 

 

 

DET HÄNDER PÅ BÄCKBY: SKATEBANA 

Förnyelsen av området kring Bäckby Centrum fortsätter och förändrar 

vår närmiljö. Ett inslag är den nya skatebanan. Här är medelåldern 

betydligt lägre än på bangolfen.  

Enligt välunderrättade källor är skatebanan på Bäckby den näst bästa i 

Västerås efter den på Lögarängen. 

Det händer mycket med Bäckby just nu - läs mer på www.backby.nu  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Banorna förbereds för den nya säsongen och 
premiärspel på Bäckby Bangolf 20 april. 

 

 

 

 

  

Full fart på Bäckbys nya skatebana. 

http://www.backby.nu/


 

TRÄD, HÄCKAR OCH BUSKAGE 

Alla fastighetsägare på Plåtverket har en utfart mot en gata och behöver se 

över höjden och bredden på sin häck och sina träd. Reglerna är till för att öka 

säkerheten för dig och andra trafikanter, både gående, cyklister och bilister. 

 

>Läs mer här på Västerås stads hemsida. 

 

STEGAR FÖR UTLÅNING 

Den varma årstiden lockar kanske till reparationer och renoveringar. Du vet 

väl att det finns stegar till utlåning hos samfälligheten? Numer finns även en 

kombinationsstege (se här till vänster) som passar för inomhusbruk. Tag 

kontakt med oss på styrelsen@platverket.se om du önskar låna stege. 

 

RENOVERING AV GEMENSAMMA LOKALER 

Taken på samfällighetens lokaler har åldrats och ytskiktet torkat så vi måste 

säkerställa att de klarar många år med snö och regn. I samband med detta 

byts även hängrännor, stuprör, vindskivor och plåt.  

 

 

BRA ATT VETA NÄR DU ÄNDRAR DITT HUS 

Vill du ändra på din fasighets tak eller fasad, till exempel färg, material eller 

utseende eller göra tillbyggnader? Då kan du behöva söka bygglov. Det gäller 

även om du vill sätta in nya fönster och dörrar. Enligt plan- och bygglagen får 

det ta som mest tio veckor att handlägga ett ärende. Kontakta Västerås stad 

för information om vad som gäller för olika typer av renoveringar. 

➢ Läs mer här på Västerås stads hemsida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.vasteras.se/trafik-och-gator/gator.html
mailto:styrelsen@platverket.se
https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-riva-eller-andra.html


 

PLÅTVERKSPROFILEN 

– Här är det full fart och (Corona)tiderna har inte fått oss att slå av på takten. 

Reza Nazari är cykelhandlare och hans hustru arbetar inom vården, vilket 

gör att tempot snarare gått upp än ned de senaste månaderna.  

Nyhetsbrevet Plåtverket träffar Reza en solig majmorgon. Han är lite 

besviken över att den nysådda gräsmattan inte vill ta sig riktigt. Annars 

verkar han och familjen trivas i området. 

– Vi flyttade hit 2014 och ångrar oss inte. Vi letade efter en lägenhet men så 

dök det här upp. Bra grannar och bra kompisar till barnen gör att familjen 

börjar rota sig. (Här kan inte nyhetsbrevets redaktör låta bli att infoga en 

kommentar. Vi flyttade in 1979 och sa att ”vi kan väl bo här något år”. Det är 

nu mer fyrtio år sedan.) 

– Vi känner oss trygga i området och att barnens förskola fungerar bra är 

mycket viktigt för oss, säger Reza. 

Är det då inte något som oroar er när det gäller boendet? 

– Vi är bekymrade över vatten- och värmesystemet och har till exempel svårt 

att reglera elementen. Vad vi förstår är systemet gammalt och behöver en 

översyn. 

Det är frågor nyhetsbrevet tar med sig och får anledning att återkomma till. 

 

REDAKTÖREN HAR ORDET – NY HEMSIDA PÅ GÅNG 

Delaktighet och information är viktigt för alla organisationer. I en relativt 

stor samfällighet som vår finns säkert olika åsikter om hur detta ska gå till.  

I nyhetsbrevet för september 2019 beskrev nuvarande styrelsen hur vi 

arbetar med information i form av tryckt material, e-postutskick inkl. 

nyhetsbrev samt hemsida. Ledorden är tydlighet och enkelhet samtidigt som 

formella krav för en demokratisk organisation iakttas.  

Vi ser nu över möjligheten att byta leverantör för samfällighetens hemsida 

http://www.platverket.se/ för att förbättra användning och tillgänglighet. 

Om det går som vi har tänkt oss, kommer överföring att ske under 

sommaren. Vi hoppas att det ska öka besöken på hemsidan när den får en 

modernare utformning. 

Medlem som är registrerad med e-post på den gamla hemsidan kommer att 

få instruktioner om hur man loggar in på den nya. Fortfarande har vi inte e-

postadresser till alla våra medlemmar och kommer att göra förnyade 

ansträngningar att få in fler, helst alla, i registret. 

Hälsningar Hans Ljungqvist 

Du når mig på hans.ljungqvist@platverket.se 

 
 
 
 
 

 
 

Reza Nazari en solig morgon i maj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skymning för vår nya webb - gryning för den nya. 
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