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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 85 Föregåene 
mötesprotokoll.

Efter lite stavfelsrättning så godkändes förra månadens protokoll.

§ 86 Uppföljning av beslut. Nu är de gula lapparna uppsatta i alla trapphus, de uppdateras 1 
ggr/år efter vårens bomöte.

§ 87 Ekonomi. Gudrun redovisar ekonomin efter surströmmingsfesten och den är 
helt i sin ordning.

§ 88 Hemsidan ( 
kvartersradet-grannen.
se)

Thomas håller på med uppbyggnaden av den nya hemsidan.

§ 89 Våra lokaler. Det behövs nya dricksglas till Kandidatvägens lokal, 
Gymnastiken är ommålad och fräsch. Jocke kommer laga den 
trasiga maskinen i gymmet vid tillfälle och vi kan konstatera att 
hobbylokalen är flitigt utlånad. 
Vi har fått förfrågan av en grupp föräldrar om möjligheten att 
överta en av de befintliga lokalerna för att bedriva daglig 
verksamhet i och då frågan varit uppe för ett par år sedan och 
ordförande rådgjort med Bostaden så kan vi inte bifalla deras 
önskemål. Det beror på att det redan är hårt tryck på våra 
kvarvarande befintliga lokaler och en ekonmisk fråga om vem som 
ska stå för slitaget, därför säger Bostaden nej till detta.

§ 90 Bomöte. Vi har nu fått in vilka punkter som ska stå på dagordningen.
Lappar kommer sättas upp i rimlig tid innan mötet. Smörgåstårtor 
är beställda och mötet tar ett beslut om att lägga ut den skrivelse 
som Kvartersrådet blev ombedd att skicka in till Bostaden 
angående snöröjningen på vår hemsida.

§ 91 Stadgar. Vi vårens möte efterfrågades vilka stadgar vi följer inom 
Kvartersrådet och nu har vi tagit fram dem och de förhoppningsvis 
ska godkännas av hyresgästerna på bomötet den 8/10.

§ 92 Övriga inköp. En serveringsvagn köps in till den största lokalen Språkgränd 22-
23.



§ 93 Övriga frågor. Jenny Stenlund lägger ett förslag om en familjevandring till våren 
runt våra gårdar för att visa vad som odlats och planteras för att 
minska förstörelsen inom vårt område. Jenny tillfrågar Johan, 
kvartersvärden på Kandidatvägen om möjlighet att kunna nyttja 
plats i hans förråd åt Kvartersrådedts tält så att blomrummet kan 
tas i bruk under våren.

§ 94 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 29/10 kl.19.00 träffas vi åter på Kandidatvägen 8-9.
§ 95 Mötet avslutas. Ordförande Ann-Marie Dahlblom förklarar mötet avslutat och 

bjuder på kaffe och bullar.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


