
Mötesprotokoll 
bostadsmöte 2019-04-02
Närvarande, styrelsemedlemmar
Ann-Marie Dahlblom
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Fatma Altahhan
Gudrun Lindberg
Jeanette Stenmark
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

Övriga deltagare
Kvartersvärd,  Johan Kurkiala
19 stycken hyresgäster

§ Nr. Ärende Anteckning
§ 1 Mötets öppnande Ordförande Ann-Marie Dahlblom öppnade mötet.
§ 2 Fastställande av 

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 3 Val av ordförande för 
mötet

Ann-Marie Dahlblom valdes till ordförande

§ 4 Val av sekreterare för 
mötet

AnnChristin Wahlström valdes till sekreterare

§ 5 Verksamhetsberärettelse Verksamhetsberättelsen lästes igenom och lades till 
handlingarna

§ 6 Ekonomisk berättelse Kassabok har lämnats in till Bostaden och det har inte 
framkommit några synpunkter. Vi gick igenom 
kassaboken för 2018 och den lades därefter till 
handligarna

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
§ 8 Val av ordförande 2019 Ann-Marie Dahlblom valdes till ordförande.
§ 9 Val av vice ordförande Joakim Edström valdes till vice ordförande
§ 10 Val av kassör Gudrun Lindberg valdes till kassör
§ 11 Val av sekreterare  Alexandra Edström valdes till sekreterare
§ 12 Val av övriga ledamöter Övriga ledamöter som valdes in i kvartersrådet är 

AnnChristin Wahlström, Dieynaba Drammeh, Fatma 
Altahhan, Gudrun Lindberg, Jeanette Stenmark, Monia 
Choul, Sven-Erik Löfgren, Thomas Sandström, Ulrika 
Lindeberg, Yhedega Girmay, Zahara Khayyatpour och 
Jenny Stenlund.

§ 13 Kvartersvärden har ordet Johan gav i stället ordet till åhörarna.



§ 14 Utemiljön Jenny Stenlund och Anna Näsmo vill vara 
gårdsansvariga för Sörgården. Johan Kurkiala har ordnat 
avskiljare vid uteplatserna på Magistervägen. Frågan om 
att rensa i rabatterna kom upp. Johan sa att vi i sådana 
fall måste kontakta ansvarig från Bostaden innan något 
görs. Frågan om vad vi ska göra åt alla cyklar som står i 
cykelskjulen väcktes. Johan och Samuel rensar med 
jämna mellanrum. I vinter har cyklar framför portarna 
hindrat rullstolsburna hyresgäster från att ta sig ut och in. 
Det bestämdes att kvartersrådet ska jobba fram en 
lösning på problemet.

§ 15 Uppföljning från bomöte 
9/10 2018

Upprustning av Lilla Kandidatvägen är påbörjad enligt 
Johan. Farthinder har inte beställts . En boende hade 
som förslag att hen skulle tillverka egna farthinder i form 
av bockar och sätta ut på Språkgrand för att försöka 
stävja den stora genomfartstrafiken på området. Det 
rapporterades också att genomfartstrafiken är stor även 
på Kandidatvägen. Lekutrustning till Norrgården 
bordlades då Kaj ej var närvarande.

§ 16 Upprustning av 
tvättstugor

Tvättstugorna på Kandidatvägen är först ut i 
upprustningen. Inget startdatum är satt ännnu. Det blir 
två maskiner i varje tvättstuga. Då väktes frågan om det 
skulle bli längre tvättider. Johan hade inget svar på den 
frågan. Grovtvättstugorna berörs inte av upprustningen 
och blir kvar. Kvartersrådet får föra en kontinuerlig dialog 
med kvartersvärdarna i frågan.

§ 17 Värmesligor vid 
entreerna

Dörrar har stått öppna i vinter då värmeslingorna inte 
varit påslagna. Johan anser att det vore önskvärt om 
värmeslingorna värmde upp ett mindre område än i 
dagsläget. Det lyftes frågan om att det i stället handlar 
mer om dörrarnas konstruktion än värmeslingorna. 
Kvartersrådet fick i uppdrag att ställa en skrivelse om 
detta till Bostadens chefer.

§ 18 Våra lokaler Från 30/5 till och med 1/6 är samtliga lokaler stängda 
med anledning av brännbollsyran. Dieynaba har fått 
nyckel till soprummet så nu kan de som lånar lokalen på 
Kandidatvägen slänga sopor.

§ 19 Övriga frågor En takplatta har ramlat ned i en lokal så det uppdrogs till 
kvartersvärdarna att se över taken i samtliga lokaler.

§ 20 Mötets avslutande Ann-Marie avslutade mötet och det bjöds på fika.

Vid protokollet Underskrift
Ordförande
Ann-Marie Dahlblom
Sekreterare
AnnChristin Wahlström
Kvartersvärd
Johan Kurkiala


