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Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Joakim Edström
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 97 Föregående 
mötetsprotokoll.

Förra månadens protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 98 Bomötesprotokoll. Efter lite stavfelskorrigering så godkändes det och ska skickas till 
kvartersvärdarna.

§ 99 Uppföljning av beslut. Maskinen i gymmet är inte åtgärdad och  Dieyneba hämtar en 
reka hos kvartersvärden för att köpa glas till lokalen på 
Kandidatvägen 8-9.

§ 100 Ekonomi. Kassören redogör för det ekonomiska läget.
§ 101 Hemsidan 

(kvartersradet-
grannen.se)

Thomas har jobbat på en ny hemsida men innan den kan tas i 
bruk måste han stänga ner den gamla.

§ 102 A3 växel. Under bomötet fick kvartersrådet ett förslag om en gemensam 
telefonväxel för våra lokaler,. Förslagsvis ringer man ett nummer 
och kan därefter välja till vilken lokalansvarig man vill prata med. 
Vi avvaktar i väntan på en ekonomisk redovisning samt hur 
många nummer som kan väljas, sen hur vi ska lösa det för de 
som vill ha kontakt via sms.

§ 103 Våra lokaler. En ny matta har lagts in i lokalen på Språkgränd 22-23. På grund 
av en påkommen problematik i pingislokalen så har Ann-Marie 
skissat på ett förslag på kontrakt som skall skrivas på vid utlåning 
lokalen. Det föreslås att vid utlåning av samtliga lokaler så ska ett 
kontrakt skrivas under, något som de ansvariga får funera över til 
nästa möte. Maskinen i gymmet är inte åtgärdad. Vi kommer även 
uppdatera på hemsidan i vilka lokaler som alkoholförtäring inte är 
tillåtet. Dieyneba hämtar en reka hos kvartersvärden för att köpa 
glas till lokalen på Kandidatvägen 8-9.



§ 104 Adventsfika. Söndag den 8/12 kl.14.00-16.00 infaller årets adventsfika. 
Anslagen sätts upp söndag den 24/11 kl.14.00, sista 
anmälningsdag sätts till den 2/12, som tidigare anmälaer man sig 
till Ann-Marie Dahlblom och Alexandra Edström och den är 
bindande. Sven-Erik hjälper Ann-Marie med inhandlingen.

§ 105 Styrelsemiddag. Styrelsemiddagen blir fredag den 6/12. Vi träffas kl 18.00 och 
börjar med lite glöggmingel.

§ 106 Övriga inköp. Dieynaba hämtar en reka hos kvartersvärden för köp av glas till 
lokalen Kandidatvägen 8-9.

§ 107 Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns.
§ 108 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 26/11 kl.19.00 på Språkgränd 39-40.
§ 109 Mötet avslutas. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


