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

dagordning.
Dagordningen lästes igenom och godkändes .

§ 95 Föregående 
mötesprotokoll

Lästes igenom och godkändes efter ett tillägg under övriga frågor.

§ 96 Uppföljning av beslut. De högtalare som köpts in till vår lokal på Språkgränd 39-40 har 
monterats.

§ 97 Ekonomi Vår kassör Gudrun redovisar månadens ekonomi.
§ 98 Hemsidan. Thomas säger att det ska till några tekniska justeringar innan 

hyresgästerna har möjlighet att ta kontakt med kvartersrådet via 
hemsidan.

§ 99 Våra lokaler. Under den gågna helgen 23/10-25/10 har lokalen på 
Kandidatvägen 8-9 varit utlånad till ett sällskap som inte kunde 
följa reglerna. Inventarier har förstörts, störningsjouren fick 
komma dit 2 gånger. Lokalen var ej städad vid återlämning av 
nyckeln. Den ansvarige fick då städa om. Därutöver fattades det 
bestick och 4 st glas som 3 dagar senare återställdes. 
Zahra har stostädat lokalen Språkgränd 39-40 och gjort 
inventering. 
Alexandra önskar om möjlighet finns en ny möbel till bastun.

§ 100 Adventsfika. Eftersom detta år är annorlunda så kommer vi har 2 sittningar 
söndag den 13/12 för att kunna möta Fhm´s rekomendationer. Vi 
kommer att ha 20 personer/sittning så vid anmälan anger man 
vilken av de två tider som man vill komma på. kl.12.30-14.00 och 
kl.14.30-16.00. Anslagen sätts upp 28/11-29/11 och Ann-Marie tar 
emot anmälan.

§ 101 Styrelsemiddag. Fredag den 11/12 kl.18 samlas kvartersrådet för glögg och 
middag från Ica Gourmet. Vid mötet den 24/11 vill Alexandra att 
samtliga ska bestämt vad de vill äta.

§ 102 Övriga inköp. Gudrun köper in almannackor till de lokalansvariga som önkar ha 
en.



§ 103 Övriga frågor. Vid förra mötestillfället så tog problemet upp att hyresgäster gått 
och rensat bär och grönsaker för de privatpersoner som odlat i 
lådorna på Språkgränd 1-9. Thomas ska göra skyltar som visar att 
de är privat odling och inget för allmänheten.

§ 104 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 24/11 kl.19.00 samlas kvartersrådet i lokalen på 
Språkgränd 22-23

§ 105 Mötet avslutas. Ordförande förklarar mötet avslutat och Yhedega bjuder på 
blåbärspaj.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


