Art: Styrelsemöte för kvartersrådet
Tid: måndag 2015-10-26, kl. 18.30
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: Lena Nylander (ordf.), Marja-Leena Lintunen (kassör), Jan Lundberg,
Margaretha Nilsson, Carina Hilmersson.

§ 46. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till detta möte, och valdes till sekreterare och Jan till justerare.

§ 47. Kassarapport
Som tidigare med avdrag för de 400 kr som de fyra stolarna till bastun kostade.

§ 48. Kvartersmiddag
Datum har tidigare bestämts till fredagen den 13 nov, de matställen som har varit på tal är
57:an, Shanghai, Eastern Palace, Folkets Hus samt Balder, efter diskussion beslutade vi
oss för Shanghai. Lena tar kontakt med dem för att boka bord. Keijo ombeds göra affischer.
Kostnaden för vuxna sattes till 30 kr /person. För barn upp till 11 år till 15 kr. Anmälan ska
göras till Keijo eller Lena.

§ 49. Skorstensgrill.
På förra mötet beslutades att vi skulle köpa in en ny skorstensgrill då den som finns på
61:ans gård har spruckit. Fel årstid! Marja-Leena har sonderade marknaden utan att finna
någon. Inköpet får anstå till nästa år.

§ 50. Asfaltering
Asfaltering av gårdarna, infarterna och parkeringsplatserna kommer att ske onsdagen
den 28/10. Svar från Ing-Marie efter att några av oss har undrat.

§ 51. Fågelholkar
Ruaridh Hägglund på ÖN 70 kommer att bygga ca tio fågelholkar som ska sättas upp på
kvarteren. Lena begär att Ruaridh får en rekvisition av Ing-Marie för inköp av material till
en kostnad av 300 – 400 kr

§ 52. Övriga frågor
Ordningsregler för snickerilokalen håller på att färdigställas. Det händer att både verktyg
och nycklar hamnar på avvägar. Jan undrar om depositionsavgift kan tas ut vid lån.
Möjligheten ska kontrolleras. Jan ansvarar för att kolla upp om några inköp behöver ske
till snicken.

Cykelförvaring: En representant för hyresgästföreningen kommer att undersöka frågan med
vår kvartersvärd.
Nuvarande solariet är tilltänkt att bli relaxrum för bastun. Solariet måste fraktas bort.
Förslag att utannonsera solariet. Lena tar upp frågan om annons med Keijo.
Detaljplanen som är överklagad ligger hos mark- och miljödomstolen för beslut. Än har inget
besked kommit.

Justeras

Jan Lundberg

Lena Nylander

