Kvartersrådsmöte den 23/2 kl 18.30 i kvarterslokalen.
Närvarande:
Keijo P, Marja-Lena L, Marte C, Gun I, Maria M, Rune L, Tommy C och Gösta S.
1. Mötet öppnades av Kvartersrådets ordförande Gösta Suvinen
2. Dagordningen godkändes.
3. Kassör Marja-Lena Lintunen berättade att Kvartersrådet nu har 10.545 kronor på
banken och i kassan 1835 kronor.
4. Redovisning av åtaganden:
Restaurangbesöket på Norrlandsoperan blev uppskattat med uppslutning av närmare
60 boende.
Julfikat för de boende som ej var med på Norrlandsoperan blev också uppskattat, 7-8
personer deltog och dessutom serverades fika hem till några boende som ej kunde
komma till lokalen.
Julfika för Bostadens personal. Rune L som arrangerade berättade att alla var nöjda
och de utdelade Trisslotterna blev ett mycket populärt inslag.
Vi beslutade av denna anledning att köpa in 8 Trisslotter utöver de två som blev kvar.
Med dessa ordnar vi lotteri på vårt årsmöte. Rune ordnar biljetter till detta. Styrelsen
tackade Rune och Tommy för bra engagemang här med boendefikat som till Bostadens
personal.
Marte informerade att hon har städat bort gammal mat ur frysen i kvarterslokalen.
5. Boende har ställt frågor till ordförande om regler i Snickeriet.
Kvartersrådet beslutade att de fyra som innehar nycklar ska också ta ansvar och
kontrollera städning efter att nycklarna lämnats tillbaka. Vi ska sätta upp ett anslag om
vilken städning som ska utföras efter användande av lokalen.
Nyckelinnehavare är: Rune, Tommy, Gösta och Anders W. På fråga från ordförande om
det fanns privata maskiner i snickeriet så blev denna besvarad av ett ”nej” både av Rune
och Tommy C. När det gäller utlåning av Hilti borrmaskin kan man vända sig till samma
personer. Man betalar då 10 kronor för att låna Hilti i två dagar, därefter 10 kronor per
dag, för förseningsavgift.
6. Datum för årsmötet blir söndag 21/3 klockan 18.00. Styrelsen samlas en halvtimme
före mötet.
7. Mötet avslutades, Tack till Maria M för gott kaffe och supergoda bullar!
Sekreterare vid mötet Gun Isaksson.
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