Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

Torsdag 2011-01-27, kl.18.30

Plats:

Kvarterslokalen

Närvarande:

Gösta Suvinen (ordf.), Christer Rönnholm
Keijo Perkiö (sekr.), Tommy Karlström, Maria Mukka
Marte Karlström, Astrid Holmgren.

§ 33. Mötets öppnande.
§ 34. Ekonomi.
Kassa: 2723,80 kr, bank: 9445,63 kr.

§ 35. Redovisning av åtaganden.
Då det efterfrågas igen om barnstolar till kvarterslokalen så sätter vi upp anslag i
trapphusen om det möjligen skulle finnas någon som har en överbliven barnstol
som kan skänkas eller utlånas till lokalen. Detta gäller i första hand dörrar
Östermalm 6 – 10 och Häradshövdingegatan 30 A - C
Keijos projekt att sätta upp anslag i tvättstugan bakom plexiglasskivor tas upp
igen.

§ 36. Revisor.
Vi protokollför att Anders Wangel är årets revisor.

§ 37.Gäst/Boendeparkering.
Då det förekommer problem med våra gäst/boendeparkeringar, där boende har
kontaktat Gösta om detta problem och troligen inte talat med Bostaden så ska vi
kontakta Bostaden om dessa problem. Kvartersrådet har inga befogenheter att
göra något i denna sak. Vi kan däremot lämna förslag till Bostaden om vilka
åtgärder som är lämpliga.
Dessa förslag ska vi lämna till Bostaden:
Bättre markera var parkeringarna är, med skyltar och målade linjer.
Skyltar med information om vad som gäller på parkeringarna ex 48 timmar för
boende och deras gäster.

§ 38.Fika till Ing-Marie med personal.
Onsdag 2 Februari klockan 09.30 i kvarterslokalen, Gösta köper fika & lotter, en
lott per person.

§ 39. Övriga frågor.
1. Ny förhandlingsvända mot T3 och andra internetleverantörer.
Gösta sätter upp anslag i trapphusen där han efterfrågar intresse
om att förhandla pris och innehåll med leverantörer av internet,
telefoni, tv mm.
2. Tvättstugan i 61:an.
Den är i dåligt skick! Torkskåpen bör bytas ut då de är i uselt skick.
Stora tvättmaskinen smäller och lever om.
Torkrummet fungerar inte som det är tänkt, tvätten hinner inte
torka under ett tvättpass.
Tidsinställningen är felaktig, då det går att börja tvätta kl 07.00 på
helgerna.
Ytterdörren smäller som ett pistolskott när den går igen.
Kvarglömda kläder, det ligger drivor med kläder i mangelrummet!
Åtgärd via Bostaden.
§ 40. Nästa möte.
13 Mars Årsmöte, klockan 14.00
§ 32. Mötets avslutande.
Ett stort tack till Maria för gott fika!

Justeras
________________________
Gösta Suvinen
Ordförande

_______________________
Keijo Perkiö
Sekreterare

