Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

Onsdag 2010-06-02, kl.18.30

Plats:

Kvaterslokalen

Närvarande:

Keijo Perkiö,Tommy Karlström, Christer Rönnholm
Gösta Suvinen, Marte Karlström, Maria Mukka.

§ 9. Mötets Öppnande.

§ 10. Ekonomi.
Hos Ingmarie 2680kr, i kassa 730kr, på bank 12945kr.
§ 11. Redovisning av åtaganden.
Gösta har gått runt med Ingmarie och kommit fram till att det måste
bytas plank i bersån vid 10:an, Bostadens snickare åtgärdar detta.
Det ska bytas plank i en del bord andra ska målas & piffas upp.
Gösta visade upp ett förslag på kombinerad cykelförvaring/Grill under tak
för Ingmarie, hon tar med det till Bostaden så får vi se om det blir nåt!
Tommy har kollat upp vad det kommer att kosta för att upprusta två
gamla men stabila bord! Ca 800 kr i virke samt lit till för olja, lack &
vagnsbult! Vi handlar om inte Ingmarie hittar nåt gratis!
Keijo & Gösta har köpt 2st grillar samt en ny murad grill!
§ 12. Inköp av bord & stolar till 68-70
Tommy har fått förfrågningar av hyresgäster i dessa hus om bord och stolar till
gården, vi köper in ett liknande bord, bänk och stolar som på 6-10an
Keijo fixar reka från Ingmarie och åker till Coop å handlar!

§ 13. Torsdagsgrillen.
Vi senarelägger inköp av kol och tändvätska för det finn kvar sen förra
året, när detta håller på att ta slut åker vi å köper mer!

§ 14. Målarfärg till bord mm.
Om Bostaden står färgen så målar vi!

§ 15. Övriga frågor.
Boulebanan eller som Marjaleena sade bullbanan, sår vi gräs på till
hösten, vi lägger plattor på ca 10 kvm för en perfekt fikahörna!
Keijo ska kolla om han kan få plattor till skänks ifrån bygget av nya
sporthallen, då det tar bort en hel del plattsättning!
Om han får plattor så lägger han dit dom i sommar!
Tommy undrar över angränsande staket som håller på att bli murket!
Gösta kontaktar fastighetsägarna & ber dom att åtgärda sina staket!
Gösta kollar med Bostaden om det är möjligt att bygga en uteplats med
vidskydd där det är planterat en berså, skull det vara aktuellt i framtiden
så får vi kolla med boende om de vill ha en berså.

§ 16. Nästa möte.
Vi tar ett möte vid behov eller till hösten.

Justeras

________________________
Gösta Suvinen
Ordförande

_______________________
Keijo Perkiö
Sekreterare

