
Mötesprotokoll 2016-05-30

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom

Ingrid Anundsson Zahra Khayyatpour

Gudrun Lindberg Ulrika Lindeberg

AnnChristin Wahlström Monia Choul

Thomas Sandström Oscar Crosby

Jonas Carlsson Jenny Crosby

§ 50 Mötets öppnande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.

§ 51 Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 52 Föregående 
mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte läses igenom. Ann-Marie 
ändrade i protokollet, den som lånar snicken tar själva ut 
soporna.

§ 53 Uppföljning av beslut Thomas ska fixa bilderna över alla lokaler till 
trappuppgångarna ,inte gjort ännu.

§ 54 Ekonomi Gudrun har tagit ut pengar inför grillfesten.

§ 55 Grillfesten Anmälan ska vara inne senast 13/6. Thomas och Ann-
Marie sätter upp lapparna till helgen. De som ska hjälpa till 
att förbereda samlas kl 12. Oscar tar med sig högtalare.

§ 56 Våra lokaler Övernattningsrummen är inte riktigt färdiga, de behöver 
mer renovering av Bostaden. 3:1 och 3:3 är dock färdiga. 
Zahra har fått myror i sin lokal. Alla lokaler ska städas 
innan sommaren av lokalansvariga.

§ 57 Hemsidan/kvartersradetg
rannen.se

Tomas ska ordna en ny design på hemsidan och titta över 
alla telefonnummer och adresser så de stämmer.

§ 58 Övriga inköp 2 st nya grillar ska köpas in, de ska stå på Språkgränd vid 
pergolan. Diverse städsaker är inköpta.

§ 59 Blomlådor, blommor Blommor, jord och krukor ska köpas in i början på juni. 
Jamilla tar hand om blommorna på sörgården. Ann-Marie 
kollar upp vilka som vill ha blomlådor.

§ 60 Övriga frågor Det finns ett behov av farthinder då bilar kör fort inne på 
gårdarna. Ann-Marie hör med Kaj om det kan finnas 
möjlighet att ställa dit någon sort av farthinder. Problem 
med gäster som häller ut grillkol, går det att göra något åt 
det? 

§ 51 Nästa styrelsemöte 29 augusti i lokalen på Språkgränd 22-23.

§ 62 Mötet avslutas Ann-Marie förklarade mötet avslutat och önskade alla en 
glad sommar.

Vid tangenterna

Ulrika Lindeberg


