Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

tisdag 2014-09-09, kl.18.30

Plats:

Kvaterslokalen

Närvarande:

Lena Nylander (ordf.),
Carina Hilmersson, Maja-Leena Lintunen (kassa)
Margaretha Nilsson, Gun Isaksson, Keijo P (sekreterare)

§ 59. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till detta möte.
§ 60. Kassarapport.
I handkassan finns 100 kr, På bank ca 10980 kr, Hos Bostaden ca 2500 kr.
§ 61. Välkomstmateriel.
Keijo har glömt bort att kolla med Gösta var det tagit vägen, han tar tag i det
ännu en gång!
§ 62. Möbler i källaren 70 A och B
Anna Burén har inte haft tid med att kolla upp vem som kan tänkas äga det som
står på allmän plats i källaren.
§ 63. Loppis 13/9
9 st. som anmält intresse att ha loppis, det kan tillkomma några till på loppisdagen
Vi annonserar i VK och på Facebook samt sätter upp anslag mm.
§ 64. Tvättstugan i 61an.
Kedjan till borsten som hänger på torktumlaren, den bör såvida förlängas.
Margaretha önskar att det fanns upphängning för trasor sopskaft mm.
Avloppsgallren är fulla med skit och annat, hur ofta ska de rengöras?
Margaretha kontaktar Bostaden om detta!

§ 65. Cykelställ.
Lena ska kolla med Bostaden om det finns möjligheter att få till någon vettig
cykelförvaring, gärna med ett enkelt tak över och framförallt så det går att låsa
fast cykeln vid stället! Det försvinner en hel del cyklar trots att de är låsta med
godkända lås!
§66. Garage, P-platser mm.
En del av garagen fungerar som förråd, är det tillåtet? Bostaden har givna regler
för garage mm. Det är nog ingen fråga för oss i rådet.
Önskemål om att göra parkeringsplatser utan motorvärmarstolpe som man kan
hyra billigare än de med stolpe.
Gästparkering, Det parkeras på våra gästparkeringar med bilar som inte har någon
anknytning till kvarteret, förslagsvis kan varje lägenhet få ett antal
gästparkeringslappar som sätts i bilen, på så sätt kan man se vilka bilar som hör
till kvarteret och hur länge de stått parkerade.
Nu står det bilar utan registeringsskyltar mm på våra gästparkeringar mm.
§67. Skräpande Björkar.
Önskemål om att fälla en del av björkarna på Höken för de skymmer solen och
skräpar ner på balkonger mm. Här blev det en intensiv diskussion om björkarnas
vara eller inte! Troligen kommer en del av björkarna fällas så småningom pga. hög
ålder.
§68. Nästa möte och städdag.
7 oktober har vi möte och ska försöka att få folk att komma ut för att förrådera
möbler, grillar och annat inför kommande vinter.

Justeras
Keijo Perkiö

Lena Nylander

