
 

Mötesprotokoll 2019-04-24
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Fatma Altahhan
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Jenny Stenlund
Joakim Edström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Yehdega Girmay
Zahra Khayyatpour

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 41 Mötets öppnande  Ordförande Ann-Marie öppnade möte med att välkomna vår nya 

ledamot Jenny Stenlund.
§ 42 Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 43 Föregående 
mötesprotokoll.

Föregående månads protokoll godkändes och lades till 
handlingarna.

§ 44 Protokoll bomöte. Vi gick igenom protokollet och rättade några stavfel annars 
stämde allt.

§ 45 Våra lokaler. Efter problem kring utlånandet av hobbylokalen så kommer 
ansvarig att endast ta emot förfrågningar via sms, som han svarar 
på då han har möjlighet.Vi vill påminna alla om att samtliga lokaler 
hålls stängda under yran den 30/5-2/6.Det finns förråd på de 
flesta gårdar med lite trädgårdsredskap.

§ 46 Uppföljning av beslut. Thomas har inte kunnat få klar de gula lapparna då tonern i 
skrivaren tagit slut, Johan ska beställa dem via IT. Samuel har 
ordnat en ny gummiskrapa till bastun och Ann-Marie går dit med 
toapapper. Jonas har en reka nu för att köpa in de verktyg som 
kan behövas till cykelverkstaden.

§ 47 Ekonomi. När protokollet från bomötet är inskickat då får vi in årets pengar. 
Gudrun måste in på banken med ett tillägg till protokollet så de vet 
att hon är kassör i kvartersrådet.

§ 48 Hemsidan 
(kvartersradet-grannen
.se)

Thomas har uppdaterat kvartersrådet då vi fått en ny ledamot, han 
ska också skriva in de nya bestämmelserna angående hobbyn.

§ 49 Skrivelsen ang 
värmeslingor entréer

På bomötet fick styrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse i 
kring värmeslingorna vid entréerna och snöröjningen. Jenny läste 
upp ett utkast som hon skrivit, nu ska det justeras och sedan 
godkännas.



§ 50 Sommarblommor. Jenny Stenlund är ny blomansvarig, Det är till henne man kan 
skicka in beställningar på de blommor man vill ha ute på 
gårdarna, något som du själv ansvarar för.

§ 51 Övriga inköp. Thomas har köpt in plastremsor till de gula foldrarna och Ulrika 
behöver köpa in nya mjuka bollar till gymnastiken.

§ 52 Övriga frågor.
§ 53 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 28/5 kl.19.00 möts vi på Kandidatvägen 8-9.
§ 54 Mötet avslutas Ann-Marie förklarar mötet avslutat och bjuder på kaffe och bulle.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


