Kvartersrådet (KR) för kvarteren Höken/Mården

PROTOKOLL

Art:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Årsmöte
Torsdag den 2016-02-29, kl.18.30
Kvarterslokalen
10 st

§ 1. Mötets Öppnande
§ 2. Val av mötesfuktioner.
Ordförande för mötet: Anders
Sekreterare för mötet: Keijo
Att justera mötesprotokoll: Keijo och Thomas Norrbo
§ 3. Mötets utlysande i god tid: JA
§ 4. Dagordningen faställs: JA
§ 5. Verksamhetsberättelse: Lena visade den.
§ 6. Ekonomisk redovisning: JA
§ 7. Revisorns redogörelse: JA
§ 8. Faställande av ekonomisk redovisning: JA
§ 9. Ansvarsfrihet för kvartersrådet: JA
§ 10. Val av ordförande: Återval av Lena Nylander
§ 11. Val av ordinarie ledamöter:
Återval av Marjaleena, Gun, Keijo, Jan, nyval av Ruaridh Hägglund .
§ 12. Val av revisor: Återval av Anders Wangel
§ 13. Övriga frågor:
Cykelparkeringarna är undermåliga, det har stulits ett stort antal
cyklar från husen på Öa, Norrlandsgatan 68-70, givetvis stödjer
Kvartersrådet och årsmötet att Bostaden gör något åt
cykelförvaringen. Ex cykelställ med inbyggd låsvajer mm.

Årsmötet beslutade att välja sekreteraren ( Keijo) på två år, detta för
att det alltid ska vara kvar åtminstone en från förra året!
Det upplevs att det är allmänt skräpigt och fullt av saker, möbler och
cyklar i våra gemensamma förvaringsutrymmen, vi uppmanar
Bostaden att meddela att man ska ta bort prylarna, eller så rensas
dessa utrymmen så småningom.
Bilparkeringarna, det står oregistrerade bilar och tar plats på
besöksparkeringarn, allmän oreda råder! Nu vet vi att det så
småningom ska bli betalparkeringar även på besöksplatserna.
Mården 11 (Förskolan) där ska det byggas bostäder så småningom,
det är ett antal av våra boende som överklagat det överdriva bygget
Nu på fredag 4 Mars kl 10.00 är det syn av Miljödomstolen, ni som vill
kom gärna ut då.
Planteringar innergården Öa Norrlandsg 68-70, dessa ska förmodligen
ses över då det ska byggas en fungerande sittyta.
Solariet, vad göra av detta utrymme? Vi tar bort solariet, ska vi kolla
på ett löpband eller göra en relax till bastun eller bägge delarna?
Balkonger i skugga, ett flertal av balkongerna på Östermalmsgatan 610 skuggas av stora träd, det finns önskemål om att beskära dessa
träd så solen når in till balkongerna. Vi ber även Bostaden att kolla
skicket på en del träd som börjar bli till åren.

§ 13. Mötets avslutande.

Justeras

Keijo Perkiö sek

Thomas Norrbo

