
Mötesprotokoll 2021-08-31
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Jenny Stenlund
Joakim Edström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom, justeringar gjordes och godkändes 
sedan.

§ 17 Uppföljning av beslut. En av våra hyresgäster har skänkt en liten eldriven handhyvel och 
en tigersåg till hobbyn. Joakim kommer denna månad köpa in 
verktyg för komplettering. Vajern till kombimaskinen i gymmet 
kommer även att monteras av Joakim.

§ 18 Ekonomi. Vår kassör redovisar ekonomin efter somarens uppehåll.
§ 19 Organisationsnummer. Ordförande och vår kassör har skickat in en ansökan till 

skatteverket för att få organisationsnummer till Kvartersrådet.
§ 20 Hemsidan. Som vanligt när hösten kommer så ökar aktiviteten på vår 

hemsida. Thomas har uppdaterat öppettiderna på samtliga 
lokaler. Han informerar om att inför nästa år så ska domänet och 
webbhotellet betalas.

§ 21 Våra lokaler.  Vi kommer lägga till på utlåningskontrakten att låntagaren är 
personligt ansvarig för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om sådan finns. 
Ingen nyckel till bokade lokaler kommer lämnas ut om personen i 
fråga är påverkad av berusningsmedel eller dyl. Vid mötet i maj 
2021 bordlades frågan om hur länge kan en hyrsegäst vara 
avstängd från möjligheten att låna våra lokaler? Både 
kvartersvärdarna och dess chef backar upp de som är ansvariga 
för lokalerna på området angående avstängning av hyresgäster. 
Om hot och trakasserier förekommer eller på annat sätt bryter mot 
de regler som finns när man lånar en lokal så blir man avstängd. 
Nya köksluckor kommer att beställas till loklalen Språkgränd 22-
23.
Dieynaba köper in nya gardiner eller gardintyg till Kandidatvägen 
8-9. Lokalen på Språkgränd 39-40 och styrketräningen är 
tillsvidare stängd t o m november. Detta kommer uppdateras på 
vår hemsida.



§ 22 Bomöte. Vi beslutar att skjuta upp höstens bomöte i samråd med 
kvartersvärdarna i avvaktande på ny information från FHM.

§ 23 Surströmming Även i år ställs den efterlängtade surströmmingsfesten in p g a 
rådande situation.

§ 24 Övriga inköp. Nya knivar till grillfesten är inköpta.
§ 25 Övriga frågor. Vad räknas som egen rabatt? Vad som gäller verkar skilja på 

respektive gård. Jenny Stenlund lyfter frågan med 
kvartersvärdarna. 
Just nu så har vi problem med personer som stör under kvälls- 
och nattetid. 
Vi har även problem med röklukt som kommer in i våra 
lägenheter, vad kan vi göra åt problemen?

§ 26 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 28/9 träffas vi igen, då i lokalen på Kandidatvägen 8-9.
§ 27 Mötet avslutas. Ordförande Ann-Marie Dahlblom förklarar mötet avslutat och 

bjuder på kaffe med dopp.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


