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Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Joakim Edström
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Yehdega Girmay
Zahra Khayyatpour

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 31 Föregående 
mötesprotokoll.

Protokollet från förra mötet godkändes efter rättstavning.

§ 32 Uppföljning av beslut. Joakim har köpt in nya verktyg till hobbylokalen. 
Vajern som tillhör multimaskinen i gymmet kommer monteras vid 
ett senare tillfälle. 
Dieynaba har köpt in tyg till nya gardiner och dukar, samt nya 
kuddfodral. Ann-Marie har sytt gardinkappor och dukar till 
Kandidatvägens lokal.

§ 33 Ekonomin. Gudrun redovisar månadens ekonomi och så har vi fått ett 
organisationsnummer till kvartersrådet.

§ 34 Hemsidan. Thomas har förtydligat hur och vem man bokar lokalen hos och 
tagit bort inaktuell information.

§ 35 Våra lokaler. Kontrakt till hobbylokalen kommer att skrivas ut så de som lånar 
den vet vad som gäller. 
Skyltar till samtliga lokaler på max antal personer som får vistas 
där kommer att sätta upp.

§ 35 Bomöte. Preliminärt kommer höstens bomöte äga rum 2/11 kl.19.00 på 
Språkgränd 22-23. Smörgåstårta kommer beställas. 
Punkter på dagordningen: Lösspringande katter och hundar, 
säkerhet, trafiksituationen inom området, vad händer med Lilla 
Kandidatvägen? Utemiljö samt lås på soprummen och fungerande 
belysning.

§ 36 Planering kv 4. Planering för kvartal 4 2021: Styrelsemöten; 26/10, 30/11 och 
12/12. 
Bomöte 2/11. Styrelsemiddag 10/12. Adventsfika 12/12.

§ 37 Övriga inköp. Kaffe till återstående möten och adventsfikat. 
En ny julgransbelysning till granen i lokalen Språkgränd 22-23



§ 38 Övriga frågor. En av våra hyresgäster undrar om det blir någon 
surströmmingsfest nu när restriktionerna lyfts? P g a tidsbrist 
kommer vi inte kunna genomföra i år. 
Tonen bland våra djurägande hyresgäster har blivit rätt hård och 
otrevlig därför kommer vi lyfta frågan på bomötet om vad som är 
acceptabel nivå. 

§ 39 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 26/10 kl.19.00 träffas vi på Språkgränd 22-23.
§ 40 Mötet avslutas. Ordförande Ann-Marie Dahlblom avslutar mötet och bjuder på 

kaffe och bulle.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


