PROTOKOLL
Kvartersrådet (KR) för Höken/Mården Umeå

Tid:

Tisdag den 28 maj 2013, kl 18.30

Plats:

hemma hos… Gösta S

Närvarande:

Gösta Suvinen (ordförande), Christer Rönnholm,
Marja-Leena Lintunen (kassör)

§ 16. Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes.
Sekreterare för detta möte: Gösta Suvinen. Justerarare: Christer R.
§ 17
Redovisning av Ekonomi
Ingen förändring från föregående möte.
§ 18.

Snickerilokal

Ansvaret och skötseln mm är nu övertagen till fullo av Kvartersrådet Höken
Mården. Kvartersrådet har nu full insyn samt ansvar över maskiner, inventarier
som lokaler.
Anslag skall sättas upp med kontaktinformation till styrelsen samt de som har
nycklar till våra olika verksamhetsutrymmen samt kan informera om användning
i de olika lokalerna.
Anslag tas fram och anslås i varje trapphus via Gösta S samt Keijo P försorg.
§19.

Inköp till övernattningsrum

Dammsugare.
Beslut: Keijo P har enligt tidigare taget beslut att inhandla en ny dammsugare.
Kvitto för detta utlägg till Marja-Leena.
Bäddmadrasser mm till övernattningsrummet. Beslut: Christers fru Maria
ska titta och inkomma via Christer R med förslag till styrelsen.
§ 20.

Övriga frågor

Inköp till gårdarna:
Beslut blev taget att gårdarna disponerar följande belopp via Bostaden,
Ing-Marie.
Häradshövdingeg. 30 A – C: 1000 kr
Östermalmsg. 6 – 10 samt Ö. norrlandsg. 61: 2000 kr
Ö. norrlandsg. 70 A – B; 68 A – B: 1000 kr.
Ing-Marie ombesörjer Rekvisition –er till Gösta S för vidare transport till ansvarig
på respektive gård. Alternativt till kassör, Marja-Leena.
Jord till pelletskragarna via Bostaden, Ing-Marie.
Basketkorgen / Fotbollsmålet. Dessa skall tas ned och forslas bort.
Basketkorgen då den har börjat anta en oroväckande lutning och samma gäller
det stora fotbollsmålet, där det hänt att densamme redan har vid lek fallit över
barn. Vi beslutade nu ta bort dessa helt innan det sker allvarliga olyckor.
Piskställningen vid innergård Östermalmsg. 6 skall tas fram och ställas upp där
den lättare kan nås av hyresgästerna.
Fikainbjudan till Ing-Maries personal. Datum samt tid efterlyses via Ing-Marie
”Fixardag”. Lördag 15 juni. Vi sätter upp anslag om inbjudan till ’Fixardag’.
Programinnehåll: Nymålning av innergårdsburspråk (Östermalm 10 – Ö.
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norrlandsg. 61). Allmänt fix och röjning på gårdarna. Cyklar märks upp och de
som inte har ägare alternativt där ägaren noterar skrotning, forslas dessa via
bostadens försorg till återvinning el. skrotning.
Torsdagsgrillning återuppstår detta år då det nu finns boenden som har
efterfrågat detta.
Beslut: via Ing-Marie inköps grillkol samt tändvätska plus tillhörande ny
utrustning till kommande torsdagar.
Grill -ar. Grilltunnorna har nu sett sina dagar nå sitt slut.
Beslut: Vi inhandlar nya. Förslag inkommer att vi åker till Viva resurs /
Återvinningen för att se hur deras framtagna grillar är och ser ut.
Allmänt: Medel till nyinköp av Grill –ar tas från vår föreningskassa.
Grillgaller till skorstensgrillen ombesörjs via Christer R. Ev. kostnader till detta
presenteras av Christer R till Marja-Leena.
Sittgrupp. Ny sittgrupp till vindskydd Östermalmsg. 10 Ö. norrl.g. 61 via
Bostaden, Ing-Marie (soffa, bord samt 2 stolar. Ej lutbara). Övriga
bord/stol/soffor skall besiktigas för ev. reparation samt rengöring.
Pallkragar (’Stadsodling’) Inköpes till innergården via Marja-Leenas försorg.
Medel tas från föreningskassan
Övrig om mötet. Ansvar för § 20 med kontakter mot Bostaden. Kontakt med IngMarie tas primärt av ordförande Gösta S. Avvikelse från ansvar ovan redovisas
vid varje beslut.
§ 21 Nästa möte.
Beslut:
”Om behov uppstår..” Möte utlyses då via ordförande.
§ 22 Mötet avslutas
Ordföranden tackar för stort visat intresse och ett livfullt och initiativrikt möte.
Sekreterare

____________________
Gösta Suvinen

Justeras

____________________
Christer Rönnholm

