Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

onsdag 2014-04-09, kl.18.30

Plats:

Kvaterslokalen

Närvarande:

Lena Nylander (ordf.),
Keijo Perkiö (sekr.), Maja-Leena Lintunen (kassa)
Carina Hilmersson, Gun Isaksson, Anna Burén

§ 15. Mötets öppnande.
Lena hälsade oss välkomna till detta första möte med en ny styrelse.
§ 16. Kassarapport.
I handkassan 525 kr, Ingmarie 16000 kr, Bank 8949 kr
Samt att det kommer in 4800 kr till från Bostaden så småningom.
§ 17. Upprustning av Bastun.
Keijo kollar med Ingmarie om Bostaden kan sätta upp ny duscharmatur och nytt
duschdraperi, om inte Bostaden kan åta sig detta så handlar Keijo in armatur,
draperi mm för max 1000 kr

§ 18. Gårdsstädning.
Vi städar på gårdarna lördag 17 Maj, Keijo mailar över befintligt anslag till Gun
som tar fram ett trevligt förslag att sätta upp i trapphusen efter Påsk.
Carina har som förslag om en ”att göra lista” där de som deltar på städdagen
kan se vad som behöver göras!
16 maj åker Keijo och Lena för att handla till städdagen fika, grillat, kol mm.

§ 19. Utemöbler mm.
Marjaleena har beställt en sittgrupp till ”bersån” på innegården Höken
1000 kr med frakt!
Vi ska köpa in en ny sittgrupp istället för den bruna som håller på att ta
slut! Marjaleena tar fram lämpliga förslag och priser.
Vi ska se vad det behövs för underhåll på de möbler mm som vi har på
gårdarna. Målas, oljas mm.

§ 20. Cykelrensning mm.
Lena har kontaktat Ingmarie om detta med att det står skrotcyklar i
cykelställ och förråd, Ingmarie skulle återkomma med besked om hur vi
går vidare med detta
§ 21. Grillar.
Keijo kollar vad en grill kostar på återvinningen, då det troligen behövs en
på innergården Höken, på Mården finns en grill som Keijo ska ta en titt på
om den duger detta år.
Det verkar som att det inte finns något behov av grill till
Häradshövdingegatan, då ingen har flaggat om det! Ska de grilla kan de
gå till innergården Höken.
§ 22. Övrigt.
Carina påpekar den ökande biltrafiken förbi portarna på
Öa.Norrlandsgatan 70 A och B, vi borde göra något åt det då det inte är
allmän väg där och med tanke på barn och annat, förslagsvis sätter vi dit
pallbockarna som vi tillverkade för innergården Hökens räkning för några
år sedan, med anslag om att köra försiktigt på området!
Carina undrar även om detta med våra gästparkeringar, tydligen är det
folk från omgivande gårdar som parkerar på våra besöksparkeringar,
Ingmarie ska kontaktas om en särskild bil som stått länge vid Öa
norrlandsgatan 68 B.
§ 23. Nästa möte.
Tisdag 6/5 klockan 18.30 i kvarterslokalen.
Onsdag 4/6 möte om plantering mm.

Justeras
________________________
Carina Hilmersson

______________________
Keijo Perkiö

