Art: Styrelsemöte i kvartersrådet.
Tid: Torsdag 1 Juni, klockan 18.30.
Plats: Kvarterslokalen.
Närvarande: Lena Nylander ordförande, , Keijo Perkiö sekreterare . Andreas Furufalk
Tomas Norrbo, Sanna Jonsson.

§ 27 Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.
§ 28 Ekonomin.
På bank 13034,58 kr, hos Bostaden ca 12610 kr på reka
§ 29 Justerare.
Keijo och Sanna
§ 30 Köket.
Det saknas kaffemått samt de termosar som är där har gjort sitt, vi beslutade att köpa in 4
termosar och ett kaffemått, detta fixar Keijo på Ikea
§ 31 Pallkragar för odling.
Nu är alla kragarna bokade för detta år. Lena har köpt täcklasyr för målning av kragarna då
någon tyckte att de var fula!
§ 32 Trädgårdsmöbler.
Keijo högtryckstvättar de bord och bänkar som kräver det, bara vädret blir lite varmare, de
tvättade möblerna får stå och torka sedan oljar vi in bänkborden och målar de gröna
bänkarna.

§ 33 Grillmiddag. Grillar. Grillkol.
Vi beslöt att ha grillmiddagen i augusti, vi har inte beslutat något datum än, vi ska ha ett
mailmöte om lämpligt datum.
Vi har totalt 5 grillar på gårdarna, vi ska märka upp dem, men alla grillar som står på
gårdarna får användas, har man lämnat en grill på gården så är det bara att acceptera detta,
i annat fall får man ta den därifrån.
Överdrag till de två nya grillarna ska inköpas samt 3 stycken skorstenständare, för att slippa
tändvätska.
Fredagsgrillningen kommer igång så fort vädret blir trevligare. Vi köper in grillkol för detta
ändamål
§ 34. Hundar på gårdarna.
Då det kommit klagomål på lösa hundar mm så beslutade vi att konsultera Ingmarie vår
kvartersvärd att sätta upp anslag om vad som gäller med hundar på Bostadens innergårdar.
Att de ska vara kopplade och under full kontroll av föraren är ju givet.
§ 35. Nästa möte.
Vi e-post för att besluta grillmiddag, då det är bestämt har vi ett möte inför grillmiddagen.

Utanför protokollet: Information gällande gästrum, kvarterslokal kök mm, 18 tom 29
september utför bostaden renovering av lokalerna, då kan man givetvis inte boka lokalerna.

.

Justeras.

Keijo Perkiö

Sanna Jonsson

