Art: Protokoll styrelsemöte kvartersrådet.

Tid: 19 April kl 19.30
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: Keijo Perkiö, Frida Almquist, Tomas Norrby, Helena Svend, Andreas Furufalk
och Maria Granström
§21. Mötets öppnande
Keijo förklarar mötet öppnat.
§22. Ekonomin
Oförändrad sedan förra mötet, 10 721,12 kr. De pengarna kommer bl.a från
kvartersföreningen sedan det togs betalt för att hyra ut lokalen. Vi får 16.000kr i rekvision, de
får föreningen äska varje år. Föreningen får även 4.800kr från Bostaden. Pengarna används
till sådant som gagnar alla som bor i Höken/Mården. T ex grillar, utemöbler, plantor,
pallkragar mm.
§23. Övriga frågor.
Byta sand i sandlådor när görs det?
Helena kollar upp med Bostaden om sandbyte i sandlådorna.
§ 24. Ljudanläggning Kvarterslokalen.
Det har kommit ett förslag från våra boende om att vi skaffar in en lite ljudanläggning till
lokalen? Ska vi köpa in en?
Kolla upp om det finns någon som har en mindre ljudanläggning som de kan donera till
kvarterslokalen. En högtalare som kan kopplas till mobiltelefon är att föredra. Keijo lägger ut
en förfrågan på Facebooksidan. Om ingen kommer med ett erbjudande innan 1:a maj kollar
Frida upp vad det kan kosta att köpa en bluetooth högtalare.
§ 25. Pingisrummet
Philip har meddelat att det är målat i rummet samt att han beställt 3 st nya nycklar dit. Keijo
behåller en nyckel, en nyckel ska finnas i en nycklerbox. Boxen sätts upp utanför Keijos
lägenhet där de andra boxarna för bastun, kvarterslokal och uthyrningsrum sitter. Keijo köper
in box och monterar upp den.
§ 26. Gårdsstädning när?
Det blir gårdsstädning lördagen den 12 maj klockan 12:00.
Vi krattar bort gamla löv, rensar rabatter och tvättar upp utemöbler och sätter ut dem.
Är det alldeles för blött så städar vi den 26 maj istället.
Om vädret tillåter grillar vi tillsammans på kvällen. Keijo sätter upp anslag i trapphus om
detta.
§ 27. Partytält.
Popuptält som kan lånas vid behov. Vi köper in ett och köper väggar till det och även väggar
till det tält som redan finns. Då har kvarteret två tält till förfogande. Tälten kommer att finnas
till utlåning i redskapsboden.

§ 28. Tvättstugornas städutrustning.
Vi avvaktar med att köpa in någon egen utrustning till alla tvättstugor, det då det låter som att
det fungerar bra i de flesta tvättstugor. Men vi köper in, som prov, engångsmoppar till 68:ans
tvättstuga. Det utvärderas till hösten.
§ 29. Pallkragar för odling
Räcker det med de vi har, eller ska vi fixa in fler, sätta upp anslag i trapphus om odling?
Det räcker med antalet som det ser ut nu. Hör av er till någon i kvartersrådet om ni vill ha fler
så kollar vi upp det.
§ 30. Fredagsgrill
När det är gemensam grillning köper kvartersrådet grillkol. I övrigt tar man med sitt eget
grillkol. Fredagsgrillningen kör igång fredagen efter gårdsstädningen. Grillarna kommer att
tändas vid 17.30. Ta med det du vill grilla, kom och umgås. Grillarna kommer att tändas på
gården till ÖNG 61:an, 6:an, 8:an och 10:an.
§ 31 . Träningsutrustning?
Ett förslag från boende via facebook om att vi fixar till ett utrymme för träning, denna fråga
har varit uppe förut och då funderade vi på att göra om det gamla solariet till ett minigym, bra
eller dålig ide?
Som det ser ut nu så finns det inte något utrymme för någon träningsutrusning.
§ 32 . Mer träd, anlägga en äng.
Det finns ett förslag från en boende att anlägga en äng på kortsidan av 6:an ner mot
järnvägsunderfarten, Ja eller nej?
Även mer träd mot nya bygget önskas för minde insyn, ja eller nej?
För stort projekt, det är inget vi kan ta tag i. Vi får för närvarande nöja oss med pallkragarna
vi har, även om en äng och träd är fint.
§ 33 . Skorstensgrillen.
Tydligen så används grillen av de som bor i 57:an, i helgen hade en hyresgäst sett ett antal
fulla karlar så och grilla där, de kom från 57:an, staketet mellan tomterna är borttaget så de
kanske inte förstod att de var inne på en annan tomt, hur gör vi?
Så länge som de som är där och grillar förstör/skräpar ner så kanske de kan få vara där. Blir
ett problem så lyfter vi det med Bostaden då.
§34 Nästa möte
I samband med gårdsstädningen. Vi träffas klockan 11.00
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