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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och lades till handlingarna.

§ 54 Föregående protokoll Zahra Kayyatapour läggs till som närvarande och godkänns.
§ 55 Uppföljning av beslut. Sven-Erik köper in en karbinhake från Biltema till släpvagn. 

Högtalare till lokalen Språkgränd 39-40 är inköpta, levererade 
men inte monterade ännu för det fattas bara en högtalarsladd.

§ 56 Ekonomi Årets pengar har nu kommit in på Kvartersrådets konto.
§ 57 Hemsidan ( kvartersradet-

grannen).se
Thomas vill att lokalansvariga mailar honom om 
sommarstägningar.

§ 58 Våra lokaler Bastun är stängd tillsvidare då våtutrymmet renoveras. Pingisen 
är stängd p g a ombyggnad i tvättstugan.

§ 59 Sommarblommor Under nationaldagen köps blommorna in och sedan kontaktar den 
ansvarige de som beställt blommor till gårdarna.

§ 60 Övriga inköp En högtalarsladd från Kjell & Company.
§ 61 Övriga frågor De bord som står bakom Språkgränd 7 kan de renoveras och 

ställas ut då det råder brist på sittplatser inom området? Under 
vintertid så förvaras borden vid grillplatsen på Norrgården, vi 
funderar om de istället kan ställas på den avstängda parkeringen 
vid Språkgränd 32? Ann-Marie lyfter frågan med Kaj. Gudrun 
berättar att täcken och kuddar från uthyrningsrummen ska skickas 
i väg på tvätt. Vad görs åt vandaliseringen av huskropparna på 
vårt område? Vem ska ta bort det? Vart är de farthinder som 
skulle sättas ut på Språkgränd 1-9? Hyresgästerna har väntat i 2 
år på dem. Sista frågan är varför det inte rensas i cykelskjulen 
längre då de boende har svårt att förvara sina cyklar. Många 
frågor som vi får hänvisa till våra kvartersvärdar.

§ 62 Nästa styrelsemöte Tisdag den 25/8 kl.19.00 påSpråkgränd 22-23
§ 63 Mötet avslutas Ann-Marie önskar mötesdeltagarna en riktigt fin sommar och 

bjuder på kaffe med dopp!
Vid tangenterna: Alexandra Edström


