Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL
Art:

Styrelsemöte för Kvartersrådet

Tid:

tisdag 2014-11-04, kl.18.30

Plats:

Kvaterslokalen

Närvarande:

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

§ 78. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till detta möte.
§ 79. Kassarapport.
I handkassan finns 449 kr, På bank ca 11980 kr, Hos Bostaden ca 0 kr.
§ 80. Personalfika.
Fika till Ingmarie med personal bjuder vi på i januari, Lena kollar vilket datum som
blir bäst för dem med Ingmarie samt hur många det blir, Vi handlar via
resturangchansen.
§ 81. Välkomstmateriel.
Keijo har inte fått något från Gösta, han ska stöta på om materielet.
§ 82. Kvartersmiddag.
57:an tar ca 50 gäster, vi ska lämna menyförslag till buffé’ och om det blir nog
med anmälningar så har vi middagen 21 november kl. 18.00
Kostnad 100 kr för vuxna och barn upp till 12 år 50 kr, vi subventionerar om det
skulle bli dyrare!
Keijo och Gun tar emot anmälningar och betalning, Keijo sätter upp anslag i
trapphusen ca en vecka före sista anmälningsdatum som är 14 november.
§ 83. Toaletten 68 A - B.
Toan är utrustad med ny toalettpappershållare men inte urstädad än.
§ 84. Musikrummet.
Rummet är iordningställt, Keijo P och Andreas F har utrustat med diverse
instrument och dator.

§ 85. Övriga frågor.
Anna Burén avgår från styrelsen pga. tidsbrist.
Mården 11 nybygget är klart i Kommunfullmäktige, det blir bygge på Mården 11!
Lena har kollat hur vi ska gå vidare i detta ärende med överklagan och förslag
mm.
Föreningen Byggnadskultur i Umeå anser att hela förfarandet med beslut mm är
fult gjort av de styrande, alla som bor i området har enligt lag rätt att yttra sig i
dessa frågor.
Lena håller oss informerad om hur det fortlöper i ärendet!

Justeras
Keijo Perkiö

Lena Nylander

