Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

onsdag 2014-06-04, kl.18.30

Plats:

Kvaterslokalen

Närvarande:

Lena Nylander (ordf.),
Anna Buren, Maja-Leena Lintunen (kassa)
Margaretha Nilsson, Gun Isaksson,

§ 35. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till årets tredje möte.
§ 36. Kassarapport.
I handkassan finns 469:30, på banken 12.749:23, enligt kvitton och utgivna
rekvisitioner är 7.937:80 förbrukat av medlen som kvartersvärden förvaltar.
(Vid koll efter mötet kan ses att den posten 2014 04 09 innehöll 16.000:-).
§ 37. Städdagen.
Sammanfattningsvis är vi nöjda med allt som hanns med under dagen som
avslutades med god mat i vackert väder.
Ny sittgrupp och två grillar monterades. Gårdarna städades och väldigt många
skrotcyklar plockades undan.
Förhoppningar finns att till ett annat år få fler hyresgäster som engagerar sig.
På grund av omfattande grävarbeten på bakgården till ÖN 68-70 kunde all
städning inte utföras på städdagen. Carina har förhinder men har via mail påtalat
vad som återstår att ta tag i.
Lena tar tillsammans med Keijo ansvar för vad som ska göras med de rostiga
grillarna som samlats på gården.
Carina har i samtal med kvartersvärden fått veta att entreprenören har ansvar för
att återställa gräsytor mm vilket kommer att ske under denna vecka. Avvaktar
resultatet.
§ 38. Utemöbler m m.
Ny grill och ny sittgrupp, likadana som vid förra inköpet, ska inhandlas till gården
på Häradeshövdingegatan.
Keijo och Mats hämtar dessa och de boende på HH får själv montera ihop grillen
och sittgruppen!

§ 39. Välkomstmaterialet till nya hyresgäster
Är inte återfunnet. Keijo tar åter tag i det.
§ 40. Grillkvällar.
Beslutas att avvakta med både inköp av grillkol och återupplivande av
gemensamma grillkvällar på kvarteret.
§ 41. Möbler i gemensamt källarutrymme på ÖN 70.
Anna tar tag i frågan i augusti när semesterperioderna är över. Förslag att via
Bostaden/ kvartersvärden involvera hyresgästerna att i det huset röja i utrymmet.
§42. Blomsterrabatter m m.
Marja-Leena och Gun kommer till helgen att sköta inköpen av växter och stöd till
blommorna på gården ÖN 61.
Utöver det har anställda från Bostaden nyss påbörjat renoveringar av rabatter på
den gården.
Vi har en önskan om att i förväg få information om vilka åtgärder som planeras för
att förebygga oklarheter och missförstånd kring fastighetsägarens och vi
hyresgästers ansvarsområden.
Lena tar upp frågan med kvartersvärden. Lena fortsätter med inköp av blommor
och kant till en blomrabatt på gården ÖN 68-70.
§ 43. Inköp.
Marja-Leena får godkänt till att ha gjort ett inköp av nytt munstycke till
vattenslangen för utebevattning. Kostnad 102:-.
§44. Pallkragar till ÖN 68-70.
Carina har via mail informerat om att hon letar fler pallkragar. Hjälp med transport
går att ordna. Carina får löfte om att på kvartersföreningens bekostnad köpa in
"bullmuta" för att bjuda sin "leverantör" på fika.

§ 45. Byggplaner på Mården 11.
Lena informerar om att hon med dagens post har erhållit handlingar från
planarkitekt Johan Sjöström. Den "nya" planen som skulle ha kommit i mars är nu
daterad 20140602.
I handlingarna ingår inbjudan till samrådsmöte/"dropinmöte" den 25 juni kl. 16.00
- 18.30 på Ryttmästaren, lokal Stigbygeln, 2 tr. Synpunkter ska lämnas skriftligt
senast 2014 08 15.
Innehållet i den nya planen diskuterades. Som en kort sammanfattning kan sägas
att ändringarna handlar om att de högsta husen har fått två våningar borttagna
vilket för Mården 11 betyder 9 i stället för 11 våningar och att huset mellan ÖN 68
och 70 har sänkts från 8 till 6 våningar. Boll-/hockeyplanen behålls men ytan
minskas.
Lena kommer att gå på samrådsmötet den 25/6 samt kommer att formulera en
skrivelse som mailas ut till styrelsemedlemmarna. Vi pratar om möjligheten att
yttra oss individuellt och/eller som styrelse. Beslut tas vid nästa möte.
§ 46. Nästa möte
blir den 12/8 kl. 18.30 i kvarterslokalen.

Justeras
Anna Burén

Lena Nylander

