
Mötesprotokoll 2017-05-30

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström Oscar Crosby

Ulrika Lindeberg Ann-Christine Wahlström Zahra Kayyatapour

Gudrun Lindberg Thomas Sandström Jonas Carlsson

Sandra Lindmark Dieynaba Drammeh Jeanette Stenmark

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

§ 52 Fastställande av dagordning. Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 53 Föregående mötesprotokoll. Lästes igenom och godkändes.

§ 54 Uppföljning av beslut. Eldkorgarna från Rusta är slut för säsongen. Högtalare är inköpta 
och i gymnastiken är de monterade. Gudrun har köpt in 
diskhandskar till uthyrningsrummen så att det ska kunna städa 
ordentligt och ingen dammsugare är inköpt.
Camilla ska sätta upp anslag och Gudrun och Alexandra köper in 
blommor till Kandidatvägen 1-9 samt Språkgränd 1-7 den 6/6. De 
övriga gårdarna ordnar Camilla.

§ 55 Ekonomi. Gudrun har handlat och ska ta ut pengar inför grillfesten.

§ 56 Våra lokaler.  Gudrun gör en översyn av gästrummen och tvättar fönstren. 
Ulrika kommer sommarstäda gymmet och gymnastiken.

§ 57 Grillfest.  Lördag den 17/6 kl.17.00 är det dags för den efterlängtade festen. 
Vi sätter upp anslagen under helgen 1-3/6,Thomas gör dem.
Sista anmälningsdag är den 12/6 och anmälan görs till Ann-Marie 
Dahlblom och Alexandra Edström.
Gudrun, A-M och Alexandra handlar den 16/6 inför grillningen.

§ 58 Hemsidan (kvartersradet-
grannen.se)

Thomas har tagit bilder på det pågående bygget av ny ventilation 
och tak på Norrgården, Språkgränd 1-7. Han berättar även hur vi i 
höst ska kunna underlätta protokoll skrivningen direkt på datorn.

§ 59 Övriga inköp.  Gudrun har köpt ADE fönstersåpa från Procurator. Ny toner till 
skrivaren som kvartersrådet använder sig av måste köpas  in så 
Thomas väntar på en reka från kvartersvärden.

§ 60 Övriga frågor.  Ann-Marie informera de nya ledamöterna om vad som gäller för 
att kunna delta i den årliga kvartersrådsmiddagen i december. 
Alexandra berättar om byggprojektet på Språkgränd och hur 
länge vi hyresgäster förväntas vara utan tillgång till gården.

§ 61 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 29/8 kl 19.00, Kandidatvägen 8-9.

§ 62 Mötet avslutas. Ann-Marie Dahlblom förklarar vårens sista möte avslutat och 
bjuder på kaffe med dopp.

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


