
Bomötesprotokoll 2015-04-07

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström Zahra Khayyatpour

Jeanette Stenmark Camilla Eriksson Ulrika Lindeberg

Gudrun Lindberg Monia Choul Jonas Carlsson

Thomas Sandström Yehdega Girmay

Kvartersvärdar: Kaj Mörsare

Johan Kurkiala

Hyresgäster:  30 stycken

§ 1 Mötets öppnande. Mötets ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av 
dagordning.

Dagordningen godkänns

§ 3 Val av ordförande för 
mötet.

Sittande ordförande Ann-Marie Dahlblom valdes.

§ 4 Val av sekreterare. Ordinarie sekreterare Alexandra Edström valdes.

§ 5 Verksamhetsberättelse. En sammanfattning om årets händelser lästes upp för 
hyresgästerna.

§ 6 Ekonomisk berättelse. Vår kassör har gjort en ekonomisk redovisning till Bostaden 
om vad som våra pengar som vi får har gått till,denna lästes 
upp för mötets deltagare.

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet.  Mötet beslutar om ansvarsfrihet för året 2014.

§ 8 Val av ordförande för 
2015.

Ann-Marie Dahlblom återvaldes till ordförande.

§ 9 Val av vice ordförande. Joakim Edström valdes igen.

§ 10 Val av kassör. Gudrun Lindberg får fortsatt förtroende.

§ 11 Val av sekreterare. Sittande sekreterare Alexandra Edström valdes för året 
2015.

§ 12 Val av övriga ledamöter 
till kvartersrådet.

Yhedegha Girmay, Jonas Carlsson, Monia Choul, Dieynaba 
Drammeh, Jeanette Stenmark, Camilla Eriksson, Ulrika 
Lindeberg, Thomas Sandström, Zahra Kayyatpour och 
Oscar Crosby återvaldes. Jenny Crosby, Ann-Christine 
Wahlström och Ingrid Anundsson är nya ledamöter i 
kvartersrådet Grannen 2015.



§ 13 Kvartersvärdarna har 
ordet.

Det blir ingen badrumsrenovering på Kandidatvägen under 
detta år. 

§ 14 Utemiljön. Vi har de senaste åren haft problem med att våra 
hyresgäster inte tar med sig sina sopor när de grillat färdigt 
så därför vill vi uppmana våra boende att ta med sig sina 
sopor och lämna grillplatserna i gott skick när de har grillat 
färdigt. Lappar kommer sättas upp på de befintliga 
soptunnorna och en stor tunna placeras ut vid grillplatsen 
vid Språkgränd 39-40.
Odlingslådor efterfrågades och de finns utanför Språkgränd 
33 och är du intresserad så ta kontakt med Kaj Mörsare.

§ 15 Våra Balkonger. Som kvartersvärdana tidigare informerat så ska samtliga 
balkonger på Kandidatvägen och Språkgränd renoveras 
med början under 2015. De börjar arbetet på 
Kandidatvägen och fasaden kommer ändras från trä till plåt 
så som balkongerna ser ut på Geografigränd.

§ 16 Våra lokaler. Kvartersrådet går ut med information om att alla lokaler 
inom området kommer som vanligt hållas stängda under 
Brännbollsyran 28/5-31/5, dock ej för barnkalas.
Vi konstaterar att försöket med att ha olika öppettider på 
lokalerna har varit lyckat och kommer fortsätta.

§ 17 Info om LH Östra. Det har startats en lokal hyresgästförening LH Östra, där 
Ålidhem, Ålidhöjd och Tunnelbacken ingår. Ordförande för 
LH Östra Kerstin Granberg-Lundgren informerade om deras 
verksamhet. Att det har startats en lokal hyresgästförening 
är för att kunna vara med och påverka vad som sker inom 
vårt område, t ex vid hyressättning. En ide som de har är att 
anordna en picknick, exempelvis under nationaldagen då vi 
tar med en korg och samtalar. Junis kontaktas för att 
medverka och ha någon aktivitet för barnen.
Hon informerade även om att det har startat upp ett 
kvartersråd på Tvistevägen.

§ 18 Övriga frågor. En hyresgäst efterfrågar nya plastlister runt dörröppningar 
då dennes är trasiga, kvartersvärdarna kan ordna med det 
då det verkar dröja med att byta ut dem till trä.
Fler kärl för plast önskas i soprummen och Kaj har ökat på 
tömningen av dem. En förklaring till varför soprummen 
måste hållas låsta ges bl a så ses en klar förminskning av 
sopor uppe på Kandidatvägen då boende från husen på 
andra sidan vägen inte kan tömma sina grovsopor hos oss.
Ett förslag att de lappar som sitter uppe i soprummen om 
vad som ska kastar vart också ska finnas på engelska 
eventuellt också på arabiska för att soporna ska hamna rätt.
En del av mötesdeltagarna upplever att städningen av våra 
trapphus på Språkgränd blivit sämre så en del känner sig 
manade att städa själva. Detsamma gäller för utrymmet 
utanför våra tvättstugor.



§ 19 Mötets avslutande. Ordförande Ann-Marie Dahlblom tackar för visat intresse 
och avslutar mötet med kaffe, te och tårta från Finas bageri.

…....................................... ….......................................
Alexandra Edström Ann-Marie Dahlblom
Sekreterare Ordförande

....................................... …....................................
Kaj Mörsare Johan Kurikala
Kvartersvärd Kvartersvärd


