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AnnChristin Wahlström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 50 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.
§ 51 Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 52 Föregående protokoll  Ann-Christine Wahlström läggs till som skrivande sekreterare och 
vi ändrar från gästrum till övernattningsrum i protokollet.

§ 53 Uppföljning av beslut 3 st utebord med bänkar i komposit är beställda.
§ 54 Ekonomi Vår ekonomiansvarige är ej närvarande så ordförande får 

uppdraget att redovisa den ekonomiska balansen inför sommaren.
§ 55 Våra lokaler  Joakim ska återlämna nycklarna till lill-snicken i ett kuvert som 

sen läggs i kvartersvärdarnas brevlåda. Hos Ann-Marie finns nu 
plastmappar att hämta till sina inventarielistor. Zahra vill ha låset 
utbytt på toalettdörren till lokalen på 39-40 då den står öppen 
även för allmänheten. Bastun har öppnats och kommer vara 
öppen fram till den 30/6.

§ 56 Hemsidan 
(kvartersradet-grannen.
se)

Thomas har lagt alla affischer som gjorts under Internt på 
hemsidan för att förenkla vid utskrift.

§ 57 Grillfest Lördag den 16/6 är det grillfest. Affischerna sätts upp 1 vecka 
innan och sista anmälningsdag är den 11/6. Ann-Marie, Joakim 
och Alexandra åker och handlar som vanligt.

§ 58 Sommarblommor Då blomansvarig inte är närvarande så bestäms inget.
§ 59 Övriga inköp 2 stora plåtskålar till Kandidatvägens loklal 8-9, 3 st grilltänger och 

ett halster köps in. Thomas behöver nytt papper till skrivaren. 
Gudrun har köpt in städmaterial till bastun, tvättmedel för täcken 
samt packning och koppling till vattenslang i uteförrådet 
Kandidatvägen 8.

§ 60 Övriga frågor De har kommit in ett förslag om en "ge bort dag", mer om det 
kommer på höstens bomöte.

§ 61 Nästa styrelsemöte  Tisdag den 28/8 kl.19.00 Språkgränd 22-23
§ 62 Mötet avslutas Ann-Marie önskar samtliga en trevlig sommar och förklarar mötet 

avslutat. Sen bjuds det på kaffe med dopp.

Vid tangenterna: Alexandra Edström




