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§ Nr. Ärende Anteckning
§ 69 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet och välkomnade 

alla tillbaka efter sommarens uppehåll.
§ 70 Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 71 Föregående 
mötesprotokoll.

Mötesdeltagarna läste igenom protokollet och godkände detta.

§ 72 Uppföljning av beslut. Nu är snart alla gula lappar uppsatta inom området. Innan 
sommaruppehållet köptes det in grilltänger.

§ 73 Ekonomin. Gudrun redovisade hur det ser ut inför hösten och lämnar ett 
förslag på att kvartersrådet byter till ett billigare konto på banken.

§ 74 Hemsidan ( 
kvartersradet-grannen.
se)

Thomas har en ny hemsida under uppbyggnad, därav kan vi inte 
visa några bilder på våra lokaler just nu. Han jobbar på att lösa 
problemt.

§ 75 Våra lokaer. Ulrika Lindeberg kommer att ta över ansvaret för styrketräningen. 
Ann-Marie har pratat med kvartersvärden om ett nytt golv till 
lokalen Språkgränd 22-23 och ommålning av gymnastiken.

§ 76 Surströmming. Fredag den 20/9 kl.19.00 äter vi surströmming i lokalen 
Språkgränd 22-23, alla som anmäler sig är varmt välkomna! under 
helgen vecka 36 kommer anslag att sättas upp, man anmäler sig 
som vanligt till Ann-Marie Dahlblom och Alexandra Edström. Sista 
anmälningsdatum är 16/9 och den 17:e handlas det inför festen.

§ 77 Bomöte. Tisdag den 8/10 kl.19.00; Språkgränd 22-23 är alla som är 
intresserade välkomna att vara med. Alexandra beställer 
smörgåstårtor från Ica Ålidhem. 4 uppföljningspunkter har vi hittills 
på dagordningen: Lekutrustningen på Norrgården, Vad händer 
med Lilla Kandidatvägen? Upprustning av tvättstugorna och 
Farthinder.



§ 78 Stadgar. Under vårens bomöte efterfrågades det om vilka stadgar som 
kvartersrådet har så Ann-Marie har tittat närmare på det och 
kommer ta med det för fastställande på mötet den 8/10.

§ 79 Övriga inköp. Thomas behöver nya plastmappar så han hämtar en reka hos 
kvartersvärdarna.

§ 80 Övriga frågor. Hur har det gått med den skrivelse som skickades in till Bostaden 
angående vinterns snöröjning? Vi har inte fått något svar från dem 
innan detta möte.

§ 81 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 24/9 kl.19.00, Språkgränd 39-40.
§ 82 Mötet avslutas. Ann-Marie förklarar mötet avslutat och bjuder på kaffe och bulle.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


