
Mötesprotokoll 2017-10-31
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Camilla Eriksson
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Joakim Edström
Monia Choul
Thomas Sandström
Zahra Khayyatpour

§ 89 Ärende Anteckning
§ 90 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnar mötet.
§ 91 Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkänns.

§ 92 Föregående 
mötesprotokoll

Förra månadens protokoll lästes igenom och godkändes av 
samtliga mötesdeltagare.

§ 93 Protokoll bomötet. Höstens mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.
§ 94 Uppföljning av beslut. Gudrun har köpt in kalendrar till de lokalansvariga som behöver 

och lämnat de till vederbörande. Rusta har inte fått in några 
eldkorgar i lagret och Joakim har inte pratat med Kaj om en reka 
till en bänkslipmaskin.

§ 95 Ekonomi. Gudrun redovisar den gågna månadens ekonomi som är utan 
anmärkning.

§ 96 Adventsfika. Söndag den 10/12 bjuder kvartersrådet grannarna på julfika k.14-
16.Thomas ordnar anslag som sätts upp ca.1 vecka innan, 
anmälan görs till Ann-Marie Dahlblom och Alexandra Edström, 
sista dag för anmälan är den 4/12. Efter fikat håller kvartersrådet 
sitt sista möte för året, det avslutas med gröt som Dieynaba kokar.

§ 97 Styrelsemiddag Fredag den 8/12 kl.18.00 har vi middag som beställs på Ica 
Gourmet, Alexandra ordnar catering så hör av er till henne för att 
beställa mat.

§ 98 Våra lokaler. Till bastun behövs städmaterial och Ann-Marie går dit med det. i 
samtliga lokaler kommer det sättas upp tydliga lappar som gäller 
matlagning i dem. Det är alltså inte tillåtet att laga mat i dem, 
däremot får man värma på mat då det saknas ventilation i dem.

§ 99 Hemsidan ( 
kvartersradet-grannen.
se)

Thomas har kollat in vår sökstatistik och gästrummen är hett 
eftertraktade.

§ 100 Cykelkärra. Under bomötet önskades det att kvartersrådet skulle köpa in en 
kärra men den avslogs. Vår släpvagn är för tillfället instängd av 
byggnadsmaterial då renoveringen av taket på Mellangården 
påbörjats.

§ 101 Övriga inköp.
§ 102 Övriga frågor.
§ 103 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 28/11 kl.19.00 på Kandidatvägen 8-9.



§ 104 Mötet avslutas. Ordförande förklarar mötet avslutat och bjuder på kaffe.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


