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§ 69. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till detta möte.
§ 70. Kassarapport.
I handkassan finns 449 kr, På bank ca 11980 kr, Hos Bostaden ca 0 kr.
§ 71. Gårdssyn.
Vår trädgårdsmästare var något kritisk till hur vi skött våra gårdar, han tycker att
det är svårskött, han vill såvida ta bort det mesta som vi planterat för att sätta
nytt. Det är vi lite kritiska mot, som det ser ut där han gått fram så är det växter
som enbart blommar en gång och det känns något sterilt med växter på exakta
avstånd och av samma sort.
Fast samtidigt hoppas vi på ett bra samarbete med Bostadens personal kring dett
med våra gårdar.
Bostaden ska se över bakgården på Öa Norrlandsgatan 68 – 70, om det går att
minska ner lekytan lite till förmån för uteplatser och gräsyta.
Bostadens personal tycker det är besvärligt då det står tunga trädgårdsmöbler på
gräsmattan, de måste kliva av gräsklipparen för att flytta dessa.
Bostaden kommer att införa sk SMS-parkeringar på vårt område och det kommer
att finnas P-platser utan elstolpe att hyra.
§ 72. Välkomstmateriel.
Keijo har varit i kontakt med Gösta S som ska skicka det han har via e-post, då KP
får materielet ska han vidarebefodra det till styrelsen för översyn.
§ 73. Möbler mm i källaren 70A & 70B
Anna B ska försöka komma på nästa möte för att informera om hur det fortlöper.

§ 74. Hopplock inför vintern.
På Lördag 11/10 klockan 10.00 för de som kan. Keijo och Mats tar hand om
bakgården 68 – 70.
§75. Höstaktiviteter.
Keijo ska kontakta kvarterskrogen om hur många gäster de kan ta emot samt vad
de kan bjuda på och vad det skulle kosta.
Fika till Ingmarie med personal, vi tar beslut om detta vid nästa möte.
§76. Solariet, fläktrummet.
Solariet ska plockas bort, troligen är det Bostadens egendom, vi kolla om de kan
frakta bort det, annars gör vi det själv.
Rummet använder vi som omklädningsrum till Bastun, då det är väldigt fuktigt och
varm att klä om där.
Extrarummet där fäktaggregatet finns gör vi om till musikstudio då det
efterfrågats av våra boende om någon lämplig lokal för musiserande, de som
bidrar med utrustning har automatiskt tillgång till rummet, möjligen kan det
bedrivas studiecirklar i studioteknik mm där också, Keijo är ansvarig för detta.
§77. Toaletten i källaren 68A och B.
Toan är väldig skitig och nergången, det finn aldrig toalettpapper mm.
Hur ofta ska toan städas av hyresvärden och vem håller med papper tvål mm?
Lena kolla detta med Bostaden och återkommer.
§78.Mården 11.
Alla som yttrat sig i ärendet har fått besked om att det godkänts i
byggnadsnämden, om vi ska överklaga igen så måste vi vänta tills ärendet har
passerat kommunstyrelsen. Vi håller koll!
§79. Nästa möte.
4 November.
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