Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

Tisdagen den 2007-11-08, kl.18.30

Plats:

Kvarterslokalen

Närvarande:

Rune Lindholm, Tommy Carlström, Marja-Leena Lintunen,
Gun Isaksson, Gösta Suvinen, Astrid Holmgren, Maria Mukka,
Maritha Perkiö, Marte Carlström

§ 20. Mötets Öppnande.
Ordförande Gösta hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
Dagordningen fastställdes.
§ 21. Ekonomi.
Marja-Leena redovisade kvartersrådets aktuella ekonomi som ej förändrats sedan
årsmötet förutom inköp av biocheckar och blommor av Marja-Leena, till vår revisor
Maria för ett värde av 420 kronor.
§ 22.
Presentkort Avgångna styrelseledamöter
Maritha kommer i veckan att inhandla presentkort från Clas Olsson till avgående
styrelseledamöter för 200 kronor styck.
§ 23
Gårdsstädning
Vi bestämde datum för gårdsstädningen till den 17/5 klockan 11.00-16.00.
I händelse av regn skjuter vi fram städningen en vecka.
Gösta och Keijo ansvarar för in köp av mat och fika. Gösta sätter upp anslag i
portuppgångarna så att intresserade av middagen kan anmäla sig.
Maria och Maritha ansvarar för fika med smörgås och frukt. Gun och Astrid och
Marja-Leena bistår. Vi kom överens om att grilla något kött och att vi själva gör sallad
och andra tillbehör.
Gösta pratar med Ing-Marie om jord, verktyg och sopsäckar som behövs till
städdagen. Skräp tänker vi samla på kortsidan av huset Östermalmsgatan så att
Bostaden får forsla bort efter helgen. Hos Marja-Leena finns rekvisition att hämta för
blommor till respektive gård. 1000 kronor för Häradshövdingegatan och Östra
Norrlandsgatan och 2000 kronor till Östermalmsgatan eftersom den gården är större.
§ 24
Bussutflykt
Vi diskuterade olika förslag till bussutflykt men kom inte så långt i den diskussionen
utan tar upp frågan i samband med gårdsstädningen för att höra om förslag finnes på
resmål. Datum preliminärt den 14/6.
§ 25
Avgift för Bastubad
Angående ett förslag om att vi eventuellt ska ta en avgift för bastubad på grund av
kostnad för inköp av rengöringsmedel bestämde vi att avstå. kvartersrådet har ju
pengar och avgift känns onödig.

§26
”Torsdagsgrillen”
Vad gäller "Torsdagsgrillning" under sommaren beslutade vi att sätta upp ett anslag
och informera om att kol och tändvätska finns att hämta utanför redskapsboden Östa
Norrlandsgatan 61. Gösta och Keijo gör inköp av kol och tändvätska.
§27
Välkomstbroschyr
Välkomstbroschyren finns upptryckt och en förfrågan kommer att gå till Ing-Marie och
Folke Parkle om tryckning samt pärm till informationsbladen. Varje lägenhet ska ha
sin pärm som tillhör lägenheten.
§28
Informationsblad
Ett informationsblad om styrelsen kommer att sättas upp i varje trappuppgång och
där kommer vi att hänvisa till hemsidan för protokolläsning
§29
Övriga frågor
Maria kom med ett förslag om storstädning av kvarterslokalen. Marte föreslog att vi
städar efter semestern. Frivilliga får anmäla sig.
Marja-Leena kom med ett förslag om att vi bör ta initiativ till en utvärdering av våra
aktiviteter och om lokaler som finns i kvartersrådets utbud för att veta om vi arbetar i
den riktning som kvarterets hyresgäster önskar. Kanske bör detta ske som en enkät.
Vi tar upp frågan i höst igen.
Efter förslag från Maria bestämde vi inköp av ett antal tvättpåsar att hänga upp i
tvättstugan på Östra Norrlandsgatan 61. För användning av tvätt av bygel BH. Det är
inte alltför ovanligt att maskinerna måste repareras på grund av att byglar fastnat.
§30
Nästa möte
15 april kl. 18.30-20.30

Justeras
Umeå 20080416

________________________
Gösta Suvinen
Ordförande

_______________________
Gun Isaksson
Sekreterare

