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Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Jenny Stenlund
Joakim Edström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 1 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom förklarar mötet öppnat och 

hälsar ledmöterna välkomna efter ett långt upphåll. Mötet hålls 
utomhus i englithet med Folkhälsomyndigheternas 
rekommendationer..

§ 2 Fastställande av 
dagordning.

Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 3 Föregående protokoll. Protokollet från senaste mötet 23/11-20 lästes igenom och 
godkändes.

§ 4 Uppföljning av beslut . Gardintyg inköpt, sytt och uppsatt i lokalen Språkgränd 22-23 är 
ordnat. Övriga beslut har inte slutförts.

§ 5 Ekonomin. Gudrun berättar att årsredovisning är inlämnad tilll Bostaden men 
inga pengar har satts in på kvartersrådets konto.

§ 6 Hemsidan. Det har varit många ändringar på sidan med anledning av nya 
restriktioner så Thomas har uppdaterat den eftersom. Det är dags 
att betala domänet.

§ 7 Verksamhetsberättelse 
2020.

Mötets deltagare läser igenom den och godkänner berättelsen.

§ 8 Våra lokaler. Pingisrummet har renoverats under pandemin. Ny golvmatta har 
lagts in och  väggarna har målats. 
Vi har haft inbrott i Hobbyrummet under våren, många av 
verktygen har då stulits och Joakim ämnar köpa in nya. Reka 
hämtas hos kvartersvärden. 
En fråga om hur länge en hyresgäst kan och bör vara avstängd 
bordläggs till nästa möte då vi vill gå igenom vad som bestämts 
tidigare. Thomas vill att vi mailar honom om hur lokalerna ska 
vara stängda under sommaren och när det öppnas  med datum 
och inte veckonummer

§ 9 Grillfest.  I år kan vi ha vår efterlängtade grillfest den 19/6 kl.17.00 
Anslagen sätts upp den 5/6 och samling sker hos Thomas på 
Kandidatvägen. Anmälan görs till Ann-Marie Dahlblom och är 
bindande.



§ 10 Sommarblommor. Jenny som är blomansvarig har satt upp lappar på området och 
sista dag för anmälan är 4/6. Kvartersrådet köper endast in 
blommor till urnor och blomlådor utsatta av Bostadens 
kvartersvärdar. Vi betalar inte för blommor i egna rabatter utanför 
hyresgästernas bostad, undantag görs för en rabatt i hörnet av 
Gula husen. Jenny, Alexandra och Joakim köper in växterna på 
nationaldagen och Jenny kontaktar de som beställt blommor när 
och hur de kan hämtas ut, Ann-Marie bistår med hjälp kring detta.

§ 11 Övriga inköp.
§ 12 Övriga frågor. Ett problem som finns är att vissa hyresgäster använder trapphus 

och barnvagnsförråd för egen förvaring. Detta är inte tillåtet enligt 
Bostadens stadgar dvs, barnvagnar, mindre cyklar och utomhus 
leksaker får förvaras i barnvagnsförråden om plats finns. Ingenting 
får stå ute i trapphusen då det utgör fara vid brand. 
Nya bord och stolar efterlyses till samtliga gårdar då det bestånd 
som nu finns är i såpass dåligt skick. 
Vart är farthindren som skulle sättas ut på Språkgränd? 
Hyresgästerna blev lovade hinder för ca.4 år sedan men 
merparten av hindren har inte satts ut. 
Jenny önskar en utvärdering av sommarblommorna. 
Släpet som hyresgästerna kan låna besiktas den 31/5. Sven-Erik 
åker med den till besiktningen.

§ 13 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 31/8 kl.19.00 på Språkgränd 22-23.
§ 14 Mötet avslutas. Ordförande förklarar mötet avslutas och frusna ledamöter bjuds 

på kaffe och bulle.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


