Protokoll KVR Höken/ Mården
Tid: 9 April kl 19.30
Plats: Kvarterslokalen
Närvarande: Helena, Frida, Andreas, Keijo, Maria
§ 17. Mötets öppnande
§ 18. Ekonomin, det är klart att vi får 16 000 på rekvisition. På kontot har vi 17 280,51kr
§ 19. Övriga frågor.
Inköp av överdrag till grillarna, tre stycken och grillhandskar och grillredskap (stålborstar för
att göra ren grillarna). Köps in vid tillfälle av Keijo. Vi köper in slangvinda till HH 30 A-C.
Kol till grillkvällarna köper Keijo in vid tillfälle.
Vid städdagens fika har kvartersrådet ett möte för att kolla av vad det kan behöva köpas in för
att fixa till bänkarna.
§ 20. Renovering av hus, vad innebär det för vår verksamhet?
Vindsförråden försvinner. Troligen tappar vi solariet till förmån för förråd. Vi hoppas på att vi
får ha kvar utrymmet till annan verksamhet, ex fotostudio.
§ 21. Låsbara cykelställ utanför 68 och 70?
Björn som är projektledare ska se om det är genomförbart. Vi trycker på att de har lyckats
sätta upp cykelställ på nybygget så borde de kunna sätta upp likadana här.
§ 22. Gårdsstädning
Vi städar från klockan 11.00 den 25:e maj. Keijo sätter upp anslag om städdagen.
Fika kommer att finnas vid 13.00. Vi grillar på kvällen klockan 18.00. Till middagen behöver
man anmäla sig och dryck till maten tas med själv.
Till städdagen kommer det att köpas in blommor och bärbuskar mm.
Vi köper in ett äppelträd till varje gård. Inget till Mårdengården.
Frukt och bär, förutom i pallkragarna är till för att ätas av alla som bor på gården, framförallt
till barnen och ungdomarna som är ute och leker.
§ 23. Tvättstugornas städ materiel.
Det får vara som det är, inga inköp då vi väntar tills renoveringen är gjord.

§ 24. Pallkragar för odling.
Anslag sätts upp om intresse, de som är intresserade eller vill säga upp dem meddelar det
senast städdagen till någon av oss i styrelsen.
§ 25. Fredagsgrill
Vi kör igång grillning på fredagar med start den7 juni. Keijo sätter upp anslag.

Nästa möte: 25 maj i samband med gårdsstädningen

