
Mötesprotokoll 2022-08-30
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Janette Fällman
Jeanette Stenmark
Joakim Edström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

67 Föregående protokoll Protokollet från vårens sista möte lästes igenom och lades till 
handlingarna.

§ 68 Uppföljning av beslut Bandsågsblad till hobbylokalen och engångshandskar har köpts in 
under sommaren. Thomas har uppgraderat "gula lappen" som ska 
sitta i alla trapphus. Thomas har gjort det möjligt att med hjälp  av 
en qr- kod som skannas så blir den  förflyttad till kvartersrådets 
hemsida.

§ 69 Ekonomi Gudrun redovisar hur den ekonomiska balansen ser ut efter 
grillfesten i juni. 

§ 70 Hemsidan Förutom uppgradering av gula lappen kommer Thomas fortsätta 
att underelätta för våra hyresgäster att kunna hitta på hemsidan.

§ 71 Våra lokaler Det behövs köpa in nya kullager till bandsågen. Två ledare inom 
föreningen Junis kommer 1 ggr/vecka låna lokalen på Språkgränd 
39-40 valfri dag mån-ons. Gästrummen kommer vara stängda 
tillsvidare så Gudrun har möjllighet att storstäda dem. Gudrun 
påminner om att hennes tider för att kunna boka rummen är 
måndag och tisdag kl.18.00-20.00. Glödlampor till lokalen på 
Kandidatvägen behövs och Ann-Marie har plockat fram det ur 
förrådet.

§ 72 Surströmming( eller brist 
på surströmming)

Det råder brist på surströmming så mötet beslutar att det bjuds på 
buffé istället. Detta blir den 16/9 kl.19.00. Vi bjuder på potatis, sill, 
köttbullar, paj m m. Anslagen sätts upp lördagen den 3/9. 
anmälan ska göras senast den 12/9 kl.20.00.



§ 73 Bomöte Höstens bomöte blir av tisdag den 4/10 kl.19.00 i lokalen på 
Språkgränd 22-23. Några punkter som kommer tas upp på 
dagordningen är: Cykelrensning- samt stölder. Sandbyte i 
sandlådorna. Farthinder. Byggskräp som finns inom området. Vart 
ska vinterns snöhögar förvaras? Gropar i asfalten på parkeringen 
vid Kandidatvägen samt varför blinkar lampan fortfarande på 
parkeringshuset efter 8 månader?

§ 74 Övriga inköp Nya knivar, skärbrädor, grytunderlägg, vaxdukar samt kaffe ska 
köpas in till nästa möte.

§ 75 Övriga frågor En hyrsegäst på Språkgränd har ägnat våren och sommaren åt att 
förbättra utemiljön bakom Språkgränd 4-7. Många hyresgäster har 
uppmärksammat detta fina initiativ och flera av dem har kommit 
för att hjälpa till. Bettan Thors är den hyresgäst som vi vill lyfta 
fram som ägnat sin fritid till att göra det fint för oss alla. Bostadens 
tidning kommer kontaktas.

§ 76 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 27/9 kl. 19.00 på Språkgränd 39-40.
§ 77 Mötet avslutas Ann-Marie förklarar mötet avslutat och bjuder på kaffe och bulle.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


