
Mötesprotokoll 2015-04-27

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström Jenny Crosby

Ulrika Lindeberg Joakim Edström Dieynaba Drammeh

Gudrun Lindberg Yehdega Girmay Ingrid Anundsson

Monia Choul Oscar Crosby Ann-Christine 
Wahlström

§ 37 Mötets öppnande  Ann-Marie öppnar mötet  och hälsar våra nya medlemma 
av kvartersrådet extra välkomna.

§ 38 Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 39 Föregående mötes 
protokoll.

Protokollet från 30/3 -15 läses igenom och godkänns.

§ 40 Bomötesprotokoll 7/4  Paragraf 17 justeras i protokollet från vårens bomöte.

§ 41 Uppföljning av beslut. Nyckelinventeringen pågår och vi väntar på leca-kulorna.

§ 42 Ekonomi. Gudrun redovisar månadens utgifter .

§ 43 Gårdsansvarig. Ny gårdsansvarig för Sörgården Språkgränd 18-33 sökes 
då ordinarie åker bort under sommaren. Yehdega tar en del 
av gården.

§ 44 LH Östra. Ann-Marie kollar av intresset för deltagande i LH Östra i 
kvartersrådet.

§ 45 Grillfest. Årets fest blir lördag den 13/6 kl.17.00 och olika ansvars 
områden delas ut.

§ 46 Våra lokaler. Nya dynor till bastun lounge del och nya duschdraperier 
köps in, en dammsugare till gymmet inhandlas. Joakim gör 
en grillinventering innan säsongen drar igång.

§ 47 Hemsidan 
( kvartersradet-
grannen.se).

Då Thomas är iväg på andra uppdrag så bordläggs § 47.

§ 48 Övriga inköp. Oscar kollar upp möjligheterna att köpa in festtält till 
grillfesten, det kommer att kosta 20.064 :-. Gudrun har köpt 
in nya gardiner till gästrummen och kommer vid tillfälle att 
köpa in kuddar och täcken. Joakim behöver material till 
grillgaller samt vinkeljärn. 12 st fåtöljer köps in till 3 av våra 
lokaler.

§ 49 Övriga frågor Vi behöver fler bord till Norrgården, Språkgränd 1-9 då 



denna gård och grillplats ansvänds flitigt. Då en del våra 
nuvarande bord stått ute under vintern har styrelsen tagit ett 
gemensamt beslut att Bostadens vaktmästare får i uppgift 
att rengöra dem så hyresgästerna kan nyttja dem så snart 
som möjligt.

§ 50 Nästa styrelsemöte  Måndag den 25/5 kl.19.00 träffs vi på Kandidatvägen 8-9. 
Vi vill förtydliga till alla våra deltagare i kvartersrådet att 
höra av sig och lämna återbud till mötena om du inte kan 
delta, de hör till god ton.

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


