Art: Styrelsemöte i kvartersrådet.
Tid: Måndagen den 18 september.
Plats: Hemma hos ordföranden
Närvarande: Lena Nylander ordförande och idag även sekreterare,
Frida Almqvist kassör, Sanna Johnson och Tomas Norrbo.

§ 36 Mötets öppnande: Ordföranden hälsade alla välkomna och
bjöd på fika.

§ 37 Ekonomin: 11.990:- på banken, 7:- i kontanter samt 6.762:hos kvartersvärden som kan disponeras på rekvisition.

§ 38 Justerare: Ordföranden och Sanna Johnson.
§39 Budget och inköp: Vi beslutar att föreningens pengar hos
Bostaden ska användas till två nya sängbottnar så att rummet blir
fräscht efter ommålningen. Vi passar på då Jysk nu har bra rabatter.
Sanna åtar sej att köpa sängbottnarna, antingen på IKEA eller på Jysk.
Vi vill ha bästa pris och kvalité. Avvaktar med inköp av t ex nya tavlor
till väggarna. Rullgardinerna i övernattningsrummet kommer dock att
bytas ut till bredare som bättre täcker fönstren.

§40 I stället för grillmiddag: Den planerade grillmiddagen har
slutligen blivit inställd då vädret mest har varit både kallt och regnigt.
I stället kommer vi att som invigning av våra uppfräschade
kvartersutrymmen bjuda på mingelparty i kvarterslokalen lördagen
den 18 oktober mellan 16.00 – 19.00. Ska vi bjuda på hemlagat eller

köpa cateringmat? Lena kollar upp priserna på catering. Varken
pengar eller tid räcker till någon höstmiddag på Balder.

§41 Röja i kvarterslokalen: Vi träffas i kvarterslokalen söndagen
den 8 oktober kl. 16.00. Vi ska då gå igenom våra grejer för att se vad
som behöver rensas ut. Just nu känner vi till att bl a två-tre sängar, en
soffa, kanske tavlor och en tjock-tv ska bort. Annons om
”Bortskänkes” med till hörande foton kommer att läggas ut på
facebook. Ev rester ska köras till återvinningen.

§ 42 Vävrummet: Sanna informerar på kvarterets facebooksida om
att vävstolen nu är ledig. Förhoppningsvis kan några intresserade
personer samarbeta och nyttja vävstolen till kreativa projekt.

§ 43 Träd: En oxel utanför Östermalmsgatan 8 har växt och tagit
enorma proportioner. Den skymmer och lägger samtliga sex
balkonger i skugga. En arborist måste anlitas så att trädet beskärs på
ett professionellt sätt. Tomas kontaktar kvartersvärden.

§ 44 Cykel- och barnvagnsförrådet på Ö Norrlandsgatan 6870: Ständigt trångt och överfullt. Barnvagnar ryms inte alltid där. I
trapphusen ryms de inte. Ordföranden kontaktar kvartersvärden och
ber henne sätta upp anslag i de fyra trapphusen med en vädjan:
Cyklar(t ex för vinterförvaring) och barnvagnar som inte används bör
ställas ner i de förvaringsutrymmen som finns i källaren.

§ 45 Återvinning av plast och metall: Vår närmaste
återvinningsstation som låg vid katolska kyrkan har tagits bort på
begäran av markägaren. Man planerar att bygga bostäder där. Fti
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) jobbar för att ersätta den
stationen. Kvartersvärden är informerad om problemet men har än
inte kommit med någon lösning.

§ 46 Lekplatsen på Östra Norrlandsgatan 61: Styrelsen ställer
sig bakom det förslag på lekplats som en hyresgäst - Maria Lindvall har skickat till kvartersvärden. Hon har poängterat barnperspektivet
samt vikten av att lekplatsen ordnas för att passa olika åldersgrupper.

§ 47 Cykelförvaring på ÖN 68-70: Åter kommer frågan upp om
bra förvaring av cyklar vid dessa hus. Frida kontaktar vår granne
Andreas som tidigare har engagerat sig i frågan.

§ 48 Nästa möte: I kvarterslokalen måndagen den 16/10 kl
19.30. OBS Nytt klockslag!

Vid datorn: Lena Nylander

Justeras: Sanna Johnson

