
Mötesprotokoll 2015-09-28

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström Joakim Edström
Ann- Christine 
Wahlström

Camilla Eriksson Dieynaba Drammeh

Gudrun Lindberg Ulrika Lindeberg Oscar Crosby
Ingrid Anundsson Monia Choul Zahra Khayyatpour
Thomas Sandström Yehdega Girmay

§ 80 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.
§ 81 Fastställande av 

dagordning.
 Dagordningen fastställdes.

§ 82 Föregående 
mötesprotokoll.

 Ann-Christin Wahlström, läggs tillsom närvarande under 
mötet den 31/8.

§ 83 Uppföljning av beslut. Dammsugarpåsar och förbrukningsmaterial är inköpta.
§ 84 Ekonomi.  Vår kassör Gudrun redovisar ekonomin som ser fortsatt 

bra ut.

§ 85 Bomöte.  Tisdag den 13/10 kl.19.00 är det bomöte i ny lokal på 
Språkgränd 22-23. Thomas ordnar anslagen som Thomas 
och Ann-Marie sätter upp. Punkter på dagordningen:
Formalia
Städning av trapphusen
Balkongerna
Lokalerna
Biltrafik på området
Hyresgästernas egna frågor

§ 86 Våra lokaler. Då vi haft nya porblem och störningar, förstörelse i 
lokalerna så kommer ytterligare nya direktiv för att låna 
lokalerna. Kandidatvägens lokal kommer att kunna lånas 
fram till kl.20.00 tillsvidare. Endast lägenhetsinnehavaren 
kommer att kunna låna våra lokaler mot uppvisande av 
hyreskontrakt då ungdomar får andra att hyra dem åt 
dem. Detta gör att det är lägenhetsinnehavaren som blir 
ekonomiskt ansvarig för eventuella skador samt ansvarar 
för uppstädning.
Ann-Marie och Gudrun kommer under nästa vecka att ha 
möte med kvartersvärdarna och försöker få till ett möte 
med Nils-Erik Andersson från Bostaden.

§ 87 Hemsidan 
(kvartersradet-grannen)

 Lokalansvariga kan maila Thomas direkvid ändringar på 
öppettider i lokalerna. Thomas väntar på bilder. Det är 
vissa problem med att visa hemsidan beroende på 
webbläsare så Thomas och Oscar kollar på det.

§ 88 Övriga inköp. Renoveringskit till persienner.
 Mjuka bollar till gymnastiken samt en påse för förvaring.
Borrbox till stora hobbyn.
Tillbringare av plast till lokalen på Kandidatvägen.



§ 89  Övriga Frågor. Då vi har hyresgäster som saknar datorer lämnas förslag 
på att vi ska sätta upp bilder på våra lokaler på 
anslagtavlorna i trapphusen.

§ 90 Nästa styrelsemöte.  Måndag den 26/10 kl.19.00 i lokalen på Kandidatvägen 
8-9

§ 91 Mötet avslutats.  Ann-Marie förklarar mötet avslutas.

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


