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Närvarande: Lena Nylander (ordf.) Gun, Marjaleena, Keijo, Jan, Ruaridh.
§ 15. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till detta möte.

§ 16. Från förra mötet
Små gafflar till köket kvarterslokalen, Lena köper i ett antal av dessa.

§ 17. Städdag
14 maj alternativt 21 maj klockan 11.00 och framåt, Keijo Och Ruaridh köper in det som ska
grillas mm, tallrik, bestick, dryck medtages!

§ 18. Lekstuga
Det önskades en lekstuga till innergården på höken, vi kollar om det är möjligt att uppföra
en sådan, med regelverk, kostnader mm

§ 19. Förrådsstädning och skrotcyklar
Lämpligt till städdagen ber vi Bostaden att boende märker upp sina cyklar och tillhörigheter
som står i gemensamma utrymmen, vi samlar ihop det omärkta och Bostadens personal
fraktar bort det.

§ 20. Bygget på Mården
12 April 09.30 i Tingsrätten ska det hållas ett informationsmöte om bygget på Mården, det
ska även gås syn på området efter mötet, de som är intresserad att deltaga är välkomna då
det är ett öppet möte.

§ 21. Solariet, Snicken, Pallkragar
Keijo demonterar solariet och fraktar det till återvinning! Förslagsvis blir det ett enklare gym
i lokalen, Keijo ska kolla med simhallen om de har något löpband till skänks!
Jan önska att vi köper in en ny sticksåg och slipmaskin till snicken, vi bidrar med de slantar
som fattas från cirklarna.
Möjligen några nya pallkragar om fler vill odla!

§ 22. Cykelställ Öa Norrlandsgatan 68-70
Vi har ett flertal gånger fått frågan om cykelställ med låsmöjligheter, en av grannarna har
gått runt med en namninsamling om detta, han har råkat ut ett flertal stölder av sina cyklar
och nu är måttet rågat, Ruaridh fick i uppdrag att ta fram förslag på ett antal cykelställ och
priser på dessa, Bostaden har hela tiden sagt att ”det kommer på hyran” om vi ska investera i
cykelställ, det vi undrar i styrelsen är, hur mycket gör det på hyran i så fall? Ruaridh är
inkopplad på fallet!

Justeras
Jan Lundberg

Keijo Perkiö

