Protokoll 10 december
Kvarterslokalen.
Närvarande: Keijo, Helena, Frida, Maria
Keijo förklarar detta extrainkallade möte öppnat och hälsar oss välkomna.
§ 19. Förtydligande av tidigare beslut om reinvesteringar till snickeriet.
Då vi fick avslag på att göra reinvesteringar via rekvisition, beslutar kvartersrådet att genomföra
inköpen med kvartersrådsmedel.
Inköpet sköts av Jan Lundberg, ”maskinansvarig” i snicken. Jan har hört efter hos lokala
återförsäljare men kommit fram till att det mest prisvärda är att handla via Globaltools.se. Fakturan
skickas till Frida Almqvist, kassör, de inköp som ska genomföras gäller:
Bandputsmaskin, Luna BBD 150, 7025:- inkl. moms
Svarvchuck, standardchuck Luna 205240104, 1813:- inkl. moms
Samt fraktkostnader, uppskattningsvis en total på 9322:Se bilaga från Anders Wangel nedan.

§ 20. Inköp av gästsängar.
Då vi inte längre har ett gästrum i kvarteret beslutar kvartersrådet att köpa in 4 hopfällbara
gästsängar ca á 1500 kr st. samt fyra uppsättningar täcken och kuddar. Dessa ska kunna bokas och
lånas av hyresgästerna. Detta inköp vill vi göra med rekvisition från kvartersvärden. Keijo ringer
Janne och sköter inköpet.
I samband med inköp av gästsängar köper vi en begagnad resespjälsäng för 200 kr, medel tas från
kvartersrådsmedlen. Denna ska också kunna bokas och lånas.

§ 21. Köpa in ved till eldkorgarna
Vi beslutade att köpa in ved till våra eldkorgar som köptes in för något år sedan.
Keijo ombesörjer inköpet.
Keijo förklarar detta sista möte för i år avslutat.

Justeras
Maria Granström

Helena Sveed

Kvartersrådet Höken-Mården

Rapport: Behovet av reinvesteringar i kvartersföreningslokalen Snicken å Häradshövdingatan 30 B
På kvartersföreningens årsmöte 2020-03-01 tog boende upp frågan om behovet av ny stationär
bandputs och principbeslut fattades att köpa ny maskin. Undertecknad fick uppdraget att ”ordna
detta” och skam till sägandes har inköpsprocessen tagit alldeles för lång tid (och jag kan inte skylla
allt på corona och lång bortovaro).
Med tanke på att det rör sig om förhållandevis stort belopp är det min mening att kvartersrådet
måtte fatta tydliga beslut om inköpet, finansieringen och uppdraget att verkställa inköpet mm.
Låt mig teckna en liten bakgrund. Nu framlidne farbror Rune var Snickens upphovsman, läromästare
och styresman parallellt med sina fleråriga insatser för kvartersföreningen. Uppbyggnaden för några
decennier sedan följdes av, i stort sett, en organisk utveckling. Med stor framgång lyckades Rune
med co ordna finansieringen av uppbyggnaden över olika instanser hos Bostaden men också
annorstädes, t ex bildningsförbund. Utrustningen i Snicken är stort sett intakt sedan Runes dagar.
Underhåll o d har kunniga grannar hjälpt till med. Vissa tillbehör och förbrukningsmaterial har
kunnat finansieras genom studiecirkelmedel. M a o så har verksamheten flutit på till de boendes
fromma (låna hyggligt utrustad lokal, låna hem handverktyg/-maskiner, deltaga i studiecirklar). Dock
har Studieförbundet dessvärre ändrat sina regelverk, så det är inte längre möjligt att ”spara”
cirkelbidragen över verksamhetsåren, vilket utgör ett hinder.
Nu är det emellertid så att Snicken oundgängligen behöver åstadkomma två reinvesteringar:
(1) Stationära bandputsmaskinen har under ett par år vrenskats för att i våras helt lägga sig på rygg
och ge upp. Maskinen anskaffades kring sekelskiftet. Kan tillägga att den förmodligen är den
stationära maskin som används mest frekvent. Ny likartad putsmaskin, dvs med utsug, från samma
tillverkare (Luna BBD 150) kostar 7.025:- inkl moms (exkl frakt) på nätet hos billig/känd leverantör
(Globaltools.se)
(2) Svarvens enkla chuck har märkligt nog helt sonika schappat. Standardchuck (Luna 205240104)
hos Globaltools.se kostar 1.813:- inkl moms (exkl frakt)
(3) Bandputsmaskinen, chucken och frakten kostar tillsammans (tämligen säkerställt, frakten kan
diffa någon krona) 9.322:- (inkl moms) och det är dessa kronor som på ett eller annat sätt behöver
måste komma fram för att hålla sotdöden borta – betänk t ex att borrmaskinen pajar om 6 år och
om …
Så till finansieringen – det är naturligtvis Bostaden som kan lösa genom de medel av hyran som
avsätts just för att bidraga till att gårdar, grannsamverkan, möjligheter blir sådana att boende trivs
och bor kvar. Det måste väl vara så att s k hyresgästmedel (generade ur hyresinkomster) ändock skall
användas. Bostaden var den absolut viktigaste tillskyndaren till att Snicken byggdes upp. Bostaden
har också viss revenue av att Snicken finns – en liten berlock att berätta eller skriva om sin
marknadsföring.

Bostaden kan till sina kunder återgälda del av hyror på flera sätt:





Rakt och rent bidrag (har hänt tidigare)
Medel ur potten som kvartersvärden själv disponerar
Medel ur potten som kvartersrådet och kvartersvärden tillsammans förfogar över
Därutöver finns de medel som årligen överförs till kvartersföreningen och som denna själv
förfogar över

Mina förslag blir sålunda att kvartersrådet:




beslutar genomföra de båda reinvesteringarna enligt ovan (prokolleras)
kallar kvartersvärden till överläggning om hur investeringarna skall finansieras
(dokumenteras) –
om så behövs i det sammanhanget får kvartersrådet använda sig av denna slutrapport
ger Jan Lundberg, Snickens ”maskinansvarige”, inköpsuppdraget (protokolleras)

Eu

/Anders Wangel, revisor

