Art: Styrelsemöte för kvartersrådet
Tid: måndag 2016-02-01, kl. 18.30
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: Lena Nylander (ordf.), Margaretha Nilsson, Carina Hilmersson och Gun Isaksson
§ 58. Mötets öppnande
Lena hälsade alla välkomna till detta möte. Lena valdes till sekreterare och Gun till justerare.

§ 59. Kassarapport
På banken finns 13.832:- och 98 öre och cirka 10:- finns i kassan.

§ 60. Fika för Bostadens personal som jobbar på våra kvarter
Personalen bjuds in via vår kvartersvärd Ing-Marie. Datum bestämdes till onsdagen den 24/2
kl 14.00. Gun och Lena sköter inköper och ställer i ordning tillsammans med Margareta. Vi
handlar på rekvistion, om det är möjligt. Annars använder vi våra medel från banken.

§ 61. Årsmöte
Datum för årsmöte bestämdes till måndagen den 29 februari kl 18.30. Keijo ombeds göra
affischer. Revisor Anders Wangel är vidtalad.

§ 62. Solariet i källaren på ÖN 68b
Vi har tidigare funderat på att göra om solariet till ett relaxrum då det ligger ganska nära
bastun. Vi har inte lyckats sälja solariet som var på förslag under förra året. Nu har ännu
en idé dykt upp: att göra om det rummet till ett mörkrum för foto i stället. Förslaget möttes
möttes med skepsis då det i dagsläget kanske är få som sysslar med att själv framkalla foton.
Ännu ett förslag kom upp under mötet: att utrusta rummet med någon form av
träningsutrustning. Vi funderade även på att kolla upp vad övriga hyresgäster har för åsikt
i frågan, t ex via facebook.

§ 63. Övriga frågor
Detaljplanen för Mården 11 som överklagats har än inte avgjorts i mark- och
miljödomstolen.
Info: Vår kvartersvärd Ing-Marie säger nej till att Bostaden utrustar lägenhetsdörrarna på
Östra Norrlandsgatan 68 och 70 med skyddskåpor utanpå dörrvreden. Där är dörrarna
fortfarande utrustade med brevinkast. Hon uppgav att många av Bostadens lägenheter
har den typen av lägenhetsdörr samt att en sådan åtgärd skulle bli för kostsam. Däremot
kan hyresgästen själv bekosta en skyddskopa.

Lena Nylander
Justeras
Jan Lundberg

