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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 80 Föregående 
mötesprotokoll.

Mötesprotokollet från augustimötet lästes igenom och godkändes 
efter lite rättstavning.

§ 81 Uppföljning av beslut. Inga kullager till bandsågen är inköpt. Bostadens tidning kommer 
uppmärksamma Bettan Thors fina engagemang i träddungen 
bakom Språkgränd 4-7.

§ 82 Ekonomi. Gudrun redovisar den ekonomiska balansen efter höstbuffén och 
div. inköp.

§ 83 Hemsidan. Thomas fortsätter med arbetet att förenkla hemsidan vid sökning 
av lokalansvariga. Gula bladet som ska sättas upp i trapphusen är 
fortfarande under utveckling med bl.a en QR kod.

§ 84 Våra lokaler. Lokalen på Språkgränd 22-23 kommer vara stängd dagtid 
måndag-fredag t.o.m 9/12. Entreprenörer  behöver ha lokalen 
tillgänglig p g a reparationer efter vattenskadade lägenheter. 
Bastun och hobbylokalen kommer vara stängd 3/10- 9/10 då de 
ansvariga är bortresta. Gudrun har storstädat gästrummen och är 
nu öppna för bokning. Full fräs säger Gudrun.

§ 85 Höstbuffén.  Vi hade 79 st anmälda och det var väldigt uppskattat av 
besökarna.

§ 86 Bomöte 4 oktober. Anslagen är uppsatta. Vi gör en uppföljning av vårmötets punkter 
och vilka som ska påtalas igen.

§ 87 Övriga inköp. Soppåsar och bokningskalendrar ska köpas in.



§ 88 Övriga under mötet 
väckta frågor.

3/10 är det cykelrensning i cykelskjulen på Språkgränd. Joakim 
har lagat staketet och utemöbler på stora Språkgrändsgården. I 
blomlådan vid Språkgränd 1 har smultronplantor försvunnit. Jenny 
som är blomansvarig kommer inte att ta emot anmälningar om 
sommarblommor nästa år. Vi har problem med att de nya portarna 
på området, de vill inte gå i lås. De har renoverats vid ett flertal 
tillfällen.

§ 89 Nästa styrelsemötet. Tisdag den 25/10 kl.19.00 träffas vi igen i lokalen på 
Kandidatvägen 8-9.

§ 90 Mötet avslutas. Ann-Marie Dahlblom förklarar mötet avslutat och bjuder på 
bullängd och kaffe.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


