Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

Torsdag 2009-03-26, kl.18.30

Plats:

Kvarterslokalen

Närvarande:

Rune Lindholm, Tommy Carlström, Marte Carlström,
Marja-Leena Lintunen, Gösta Suvinen, Keijo Perkiö, samt
Astrid Holmgren

§ 20. Mötets Öppnande.
Ordförande Gösta hälsar alla välkomna och förklarar årets första
kvartersrådsmöte öppnat. Dagordningen fastställdes.
§ 21. Ekonomi.
Marja-Leena redovisade rykande aktuella siffror att vi har 13.533,63
kronor på banken och i handkassan finns 379,80 kronor. De medel som
Bostaden bidrar till kvartersrådet beräknas anlända (enligt tidigare
kassajournalinföranden) i maj. Kassan för uthyrningsverksamheten av
lokaler redovisas vid nästa möte.
§ 22. Frågor från Boendemötet (därav bokstavspunktlista)
A. Välkomstbroschyren till boende som nyinflyttade. Vilken är färdigställd
men ännu ej kommit till användning.
Gösta kontrollerar med Bostaden om progress. Vid uteblivet svar så gör vi
detta själv. Kostnader för toner samt papper kommer då debiteras
kvartersrådet. Kostnad för pärmar kvarstår att i sådana fall ta med
Bostaden.
B. Frågan om användning av solarielokal som ombytesrum till bastun.
Färdigbehandlad på årsmötet. Frågan avstyrktes helt då solariet
fortfarande nyttjas av hyresgäster.
C. Önskemål om vindskydd till gårdsytan framför Östermalmsgatan 6.
Frågan bordläggs då det är svårt att få överblick då det är så mycket
snö kvar på gårdarna.
D. Cykelrum till boende Östra norrlandsgatan 61.
Frågan tas av Keijo till Ing-Marie för mer information som kostnader för
de boende mm.
E. Tvättstugan Östra Norrlandsgatan 61
Bakgrund: Har varit undermåligt städad av användarna. Om ingen bättring
sker kan städbolag komma att anlitas vilket i sin tur leder till höjd
lägenhetshyra. Vilket sker om Bostaden anlitar städföretag att hålla rent
efter hyresgästerna. Beslut: Gösta sätter upp information i tvättstugan.

F. Önskemål om att mura en ny grill (på Östermalmsgatan 6 innergård).
Förslag ligger om att hämta tegelsten m.m. från den eldhärjade
fastigheten. Vi bedömer att kompetensen att bygga upp/mura en grill finns
på gården. Problem då är vilka har tid? Häri innefattas även införskaffning
av eldfast tegel som annat. Vi beslutar att sätta upp information och där
efterlysa hjälp från våra grannar till framtida grillbyggande. Gösta
tillverkar och sätter upp informationslappar mm. Tommy C ska eftersöka
via sina kontakter om utrustning som material.
§ 23. Övriga frågor
Parasoller till innergård Östra Norrlandsgatan 68-70.
Beslut: Ge Tommy och Marte fullmakt att inhandla enligt kostnadsramsredovisat ett parasoll med fot. Kostnaden uppgavs av Marte till mellan
800 – 900 kronor.
§ 24. Vårstädning
Vi samlades runt två förslag på datum. 16 alternativt 23 maj. Vilket av
dessa tillslut det blir är som vanligt väderberoende. Mer information
kommer…
§ 25. Trädgårdsmöbler
Marja-Leena tog upp om redan beslutade bord samt soffa (fristående) av
två omgångar bord/stol/soffa. Detta för att ersätta ett bord som vi redan
har kasserat samt ytterligare bord därutöver som är hårt åtgångna av
”tidens tand”. När det är bättre möjligheter att överse bord som stolar så
kommer inventering ske. Beslut: Marja-Leena har fullmakt att agera mot
inköp av behövligt antal ersättningsbord som stolar.

§ 26 Nästa möte
tisdagen den 21 april. Kl. 18.30 i kvarterslokalen.
§ 27 Mötets avslutande
Ordförande tackar mötesdeltagarna för aktiv medverkan på årets
första kvartersrådsmöte. Mötet avslutas kl. 19.45
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________________________
Gösta Suvinen
Ordförande/sekreterare

_______________________
Tommy Carlström
Justerare

