
Mötesprotokoll 2017-02-28

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström

Ulrika Lindeberg Ann-Christine Wahlström

Gudrun Lindberg Thomas Sandström

Zahra Khayyatpour Dieynaba Drammeh

Jeanette Eriksson

§ 14 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.

§ 115 Fastställande av dagordning. Dagordningen läses igenom och fastställs.

§ 16 Föregående mötesprotokoll. Protokollet efter förra månadens möte lästes igenom och 
godkändes.

§ 17 Uppföljning av beslut. Vi har inte köpt in några marschallhållare än och Thomas 
presenterade 3 stycken nya högtalare som ska finnas i 
gymnastiken, lokalen på Kandidatvägen 8-9 samt till grillfesten. 
Vi tog ett beslut om att ta bort symaskinen ur vårt utbud då den 
befintliga är trasig och förfrågan saknas

§ 18 Ekonomi. Gudrun   berättar att årets pengar från Bostaden nu finns på vårt 
konto som används till att rusta upp våra lokaler och de fester 
som vi anordnar för våra hyresgäster..

§ 19 Våra lokaler.  Thomas ska skriva in ett förtydligande om när man kan låna 
bastun, vi har varit otydliga tidigare och inte skrivit ut 
informationen på hemsidan, men nu ska det stå att max 2 dagar 
innan man vill  låna bastun kan man som hyresgäst höra av sig till 
ansvarige.
En bekant till Dieynaba donerar 3 stycken fåtöljer till 
Kandidatvägens lokal.
Vem är inne i våra lokaler när vi inte lånat ut dem? För oss som 
har ansvaret känns det obehagligt när vi ska låna ut lokalerna och 
vi upptäcker att någon använt dem utan vår vetskap.

§ 20 Hemsidan ( kvartersradet-
grannen.se)

Thomas fortsätter att jobba med hemsidan.

§ 21 Bomöte.  Tisdag den 4/4 kl.19.00 blir årets första bomöte. Thomas fixar 
anslagen som sätts upp veckan innan. Förutom Val av styrelse och 
annan formalia kommer dessa punkter att tas med:
Rensning cykel/förråd.
Gårdsansvarig Språkgränd 18-33
Städning av trapphus
Farthinder mot buskörning.

§ 22 Övriga inköp.  Nya grillar till Språkgränd 33 och 40 ska köpas in och monteras i 
vår.

§ 23 Övriga frågor.  Ann-Marie informerar om att lekstugan vid Språkgränd 33 ska 



rivas i vår då den är rutten.

§ 24 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 28/3 kl.19.00 träffas vi på Språkgränd 22-23.

§ 25  Mötet avslutas. Ordförande Ann-Marie Dahlblom förklara mötet avslutat och 
bjuder på kaffe och kaka. Styrelsemedlemmen Joakim Edström 
kommer från ett annat möte.

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


