
Mötesprotokoll 2015-05-25

Deltagare: Ann-Marie Dahlblom Alexandra Edström Camilla Eriksson

Jeanette Stenmark Jonas Carlsson Dieynaba Drammeh

Gudrun Lindberg Yehdega Girmay Ingrid Anundsson

Monia Choul Jenny Crosby Ann-Christine 
Wahlström

Thomas Sandström

§ 51 Mötets öppnande  Ann-Marie öppnar mötet .

§ 52 Fastställande av 
dagordning

Punkt 8 och 5 byter plats i dagordningen.

§ 53 Föregående mötes 
protokoll.

Protokollet från 27/4 -15 läses igenom och godkänns.

§ 54 Uppföljning av beslut.  Ann-Marie får en reka från kvartersvärdarna och kommer 
att köpa lecakulor. Alexandra har inte hittat några lämpliga 
dynor till bastun. Toalettskyltarna är nu uppsatta. Fåtöljerna 
är inköpta och levererade men i lokalen på Språkgränd 1-2 
byts de ut till soffor istället. Tälten är levererade. Golvmopp 
till bastun inköpt. De nya lapparna med styrelsen är 
uppsatta i samtliga trapphus av Ann-Marie, Thomas och 
Lotta.

§ 55  Våra lokaler. Vi söker en ny ansvarig för uthyrningsrummen och 2 av 
rummen kommer att lånas ut till arbetarna som ska 
renovera balkongerna under juni-oktober.
Persiennerna i lill-snicken bör sättas upp under sommaren. 
Ann-Marie har putsat fönstren i sin lokal men övriga lokaler 
får vänta i och med balkongrenoveringarna. Ett nytt golv i 
bastun behövs och Alexandra ska prova spraya bastun med 
ättika då hyresgäster klagar på urinlukt inne i bastun.

§ 56 Ekonomin. Den står stilla enligt kassören.

§ 57 Grillfest 13/6. Anslagen sätts upp måndag den 1/6 Alexandra Edström 
och Ann-Marie Dahlblom tar emot anmälningarna. Sista 
anmälningsdag är satt till den 9/6.

§ 58 Blomlådor mm. Ni som vill ha blomlådor ska maila till Ann-Marie och 
Camilla och Alexandra åker och köper blommor den 11/6.



§ 59 Hemsidan 
( kvartersradet-
grannen.se).

Thomas är snart färdig med den nya sidan som ska bli 
lättare att se från mobilen. Jonas ska fotografera våra 
lokaler som sedan läggs upp på hemsidan.

§ 60 Övriga inköp. Det är dags att betala avgiften för webbhotellet.

§ 61 Övriga frågor

§ 62 Nästa styrelsemöte  Ann-Marie förklarar mötet avslutat och önskar alla en 
trevlig sommar. 
Nästa möte är måndag den 31/8 kl.19.00 på Språkgränd 
22-23. 

Vid tangenterna:

Alexandra Edström


