Art: Möte i kvartersrådet
Tid: måndagen den 2 maj -16
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: Lena Nylander, ordförande, Marja-Leena Lintunen, kassör, Jan Lundberg
och Ruaridh Hägglund

§ 23 Ordförande hälsade alla välkomna
§ 24 Kassarapport: 13 029: - på banken. Ordföranden kollar upp med kvartersvärden
vilka nya pengar som finns hos Bostaden för kvartersrådet.

§25 Inför städdagen lördagen den 14 maj: Keijo har meddelat att han sätter upp anslag i
Trapphusen. Inga anslag finns än uppsatta om att boende ska märka upp sina cyklar.
Det finns inte heller några uppmaningar om att boende ska märka de tillhörigheter
Som förvaras utanför källarförråden. Ordförande kontaktar kvartersvärden för att ta
Reda på hur ansvaret för dessa båda typer av städning ser ut. Hon begär också
4x2 rekvisitioner för perenner och sommarblommor. Rekvisition behövs även för
Inköp av eldfast bruk för lagning av skorstensgrillen. Ordföranden efterforskar
Om reparatör finns på kvarteret. Som tidigare beslutats står Keijo och Ruaridh för
Inköp av ingredienser till grillmiddagen. En halv traktorskopa jord behövs till
plantering.

§26 Förslag finns om att införskaffa fler pallkragar, främst till bakgården på ÖN 68-70.
I första hand kolla upp om det finns några gratisexemplar att tillgå. Kvartersvärden
tillfrågas om när samma gård får vattenutkastet installerat samt när uppfräschningen
Av lekplatsen där kommer att ske. Gräsmattorna på den bakgården behöver mycket
Omtanke efter fjolårets balkongrenoveringar.

§27 Behovet av underhåll av kvarterens staket påtalas. Bl a har ett staket på
Häradshövdingegatan som gränsar till en privat villa farit illa under vintern.

§28 Vi konstaterar att vi skippar tanken på en kvarterslekstuga bl a på svårigheter med
underhåll m m.

§29 Ruaridh har uppmärksammat behovet av wifi i kvarterslokalen. Behov kan finnas både
hos gäster i uthyrningsrummet och kvarterslokalen. Han kollar upp hur möjligheterna
ser ut för att utrusta våra lokaler med wifi.

§30 Nästa möte blir den 29 augusti kl. 18.30 i kvarterslokalen.
Vid datorn: Lena Nylander

Justeras: Ruaridh Hägglund

