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Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
AnnChristin Wahlström
Gudrun Lindberg
Jenny Stenlund
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

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

dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 29 Föregående protokoll Det lästes igenom och lades efter rättelser av stavfel till 
handlingarna.

§ 30 Uppföljning av beslut Vi har kollat möjligheten att minska störande ljud från lokalerna 
med hjälp av basfällor. Dessa tar dock för stor plats samt tar bara 
bort ljud i lokalen och inte i angränsade lägenheter. Mötet 
beslutade att inte köpa in basfällor.

§ 31 Ekonomi Vi har ännu inte fått några pengar från Bostaden ännu. Gudrun 
kollar med Kaj om alternativ konto. 
Gudrun och Ann-Marie har fått mycket beröm av Bostaden för sitt 
bokslut.

§ 32 Åtgärder 
boinflytandemedel

Mattan i lokalen på Språkgränd 39-40 behöver bytas. Zahra 
ordnar med reka hos Kaj. Pingislokalen behöver rustas upp. 
Utrustningen i gymmet behöver ses över. Ulrika pratar med Kaj 
om så de går igenom utrustningen tillsammans. Ulrika talar om att 
golvet i gymmet inte går att städa. Det föreslogs att måla pelaren i 
lokalen Språkgränd 22-23 samt att sätta dit en golvlist som 
saknas runt pelaren. Det kom också förslag på att ordna bänkar 
utanför portarna på Kandidatvägen. De boende i Gula Husen 
efterfrågade bord med bänkar vid grillplatsen. Önskan om 
farthinder togs upp igen. Någon har kört sönder bommen 
Kandidatvägen.

§ 33 Hemsidan Thomas har gjort en sökmotor till hemsidan som han senare tog 
bort.

§ 34 Våra lokaler Lokalen på Kandidatvägen 8-9 är nu öppen igen. Högtalarna på 
Språkgränd 39-40 är trasiga. Thomas kollar på det.

§ 35 Bomöte Bomötet ställs in och det är ovisst när det kan hållas. Då vi inte 
har haft något bomöte så sitter styrelsen kvar tills vidare.

§ 36 Övriga inköp Eventuellt behövs det köpas in högtalare. 



§ 37 Övriga frågor Det kom förslag på att laminera bilder på hur blommor etc ser ut 
inför blomvandringen. Jenny och Thomas kollar på detta. 
Jenny föreslog att vi skulle sätta upp lappar där det står att vi kan 
hjälpa till att handla etc om det behövs nu i coronatider. Thomas 
fixar anslag för detta.

§ 38 Nästa möte Tisdagen den 28 april kl 19.00 Språkgränd 39-40.
§ 39 Mötets avslutande Mötet avslutades

Vid tangenterna: AnnChristin Wahlström


