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§ 24. Mötets öppnande.
Lena hälsade oss välkomna till detta andra möte.
§ 25. Utemöbler.
Vi ska köpa in en uppsättning möbler till gården Höken, den bruna möbelgruppen
som köptes in för några år sedan, har gjort sitt!
Det finns även önskemål att få möbler till Häradshövdingegatan, vi kollar hur
kvalitet och annat är på den uppsättningen vi köper till Höken, är det bra så kan
vi köpa till HH.
Keijo fixar släpvagn och åker för att köpa möblerna på något lämpligt ställe!

§ 26. Grill.
Vi köper en ny grill till Hökens innergård då den gamla har gjort sitt, Keijo åker
till Returbutiken för att kolla om vi får köpa grill där på ”reka” Ingmarie var lite
osäker på att det gick! Annars tipsade Ingmarie om k-rauta som har tunngrillar
till bra pris!

§ 27. Cykelrensning mm.
Det sitter anslag i trapphusen om att märka de cyklar man vill ha kvar
Resterande skrotcyklar mm samlas in på staddagen, man har fram till
15 Maj på sig att märka sin cykel!
§ 28. Städdagen.
Anslag om städdagen sitter uppe i alla trapphus, vi har fått in ca 20-30
anmälningar om middag!
Bostaden har satt upp skyltar om förbjuden infart vid ÖN 70, vi ställer dit
en av våra pallbockar med ”kör försiktigt” på städdagen!

§ 29. Källaren ÖN 70.
Det står en massa möbler mm i källaren på ÖN 70, Vi uppmanar de
boende att ta reda på sina tillhörigheter, resterande går till återvinning!
§ 30. Grillkvällar.
Ska vi ha grillkvällar då vi tänder grillarna så att den som vill kan komma
och grilla! Vi kollar med de som deltar i städdagen om det finns något
intresse för detta!
§ 31. Odlingslådor.
Vi köper in pallkragar om det finn intresse av att odla, plats finns det på
grusplanen inne på Höken.
Keijo har ett förslag till gården bakom ÖN 68 & ÖN 70, att avskärma
sittytan/ lekplatsen från parkeringen med odlingslådor på pall! Så att till
hösten kan vi flytta pallarna så de inte är i vägen för snöröjningen!
Keijo kollar vad Bula tar för kragarna!
§ 32. Loppis.
Det finns ett intresse att ordna loppis på våra gårdar till hösten! Mitten av
september skulle detta bli av, vi annonserar i tidningar och i sociala
medier samt anslag! Det kommer anslag till trapphusen om detta!
§ 33. Nya hyresgäster.
Keijo tar kontakt med Gösta om det material som tagits fram!
§ 34. Nästa möte.
4 juni kl. 18.30 kvarterslokalen
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