
Mötesprotokoll 2021-12-12
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Jenny Stenlund
Monia Choul
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Yehdega Girmay

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 66 Föregående protokoll. Efter lite rättstavning så godkändes protokollet från den 30/11.
§ 67 Uppföljning av beslut. Ingen märkpenna är inköpt.
§ 68 Ekonomi. Ekonomin har gått jämt upp även i år. Gudrun måste lämna in ett 

bomötesprotokoll till banken för att bli godkänd som 
ekonomiansvarig för kontot. 

§ 69 Hemsidan. Thomas efterlyser mail/ sms från de lokalansvariga som inte 
meddelat hur deras lokaler är öppna under jul och nyår. Därefter 
uppdaterar han hemsidan.

§ 70 Våra lokaler. Fönstren i Kandidatvägens lokal är i behov av renovering, likaså 
behövs nya persienner dit. Golven i lekrummet och 
förvaringsutrymmet behöver bytas ut då de blivit skadade under 
renoveringen av tvättstugan. Gudrun mailade kvartersvärden 
omgående då hon upptäckte det. Vi kommer att prata med värden 
igen efter juluppehållet. 
Kandidatvägens lokal kommer vara stängd under jul- och 
nyårhelgerna. 
Bastun och hobbyrummet kommer vara stängda under julafton 
den 24/12.

§ 71 Övriga inköp. Inga övriga inköp.
§ 72 Övriga under mötet 

väckta frågor.
Kvartersrådet kommer inte att sätta upp nya lappar i trapphusen 
med förnyad information kring ansvarig för lokalerna utan endast 
sätta upp mailadressen till vår hemsida. 
Thomas och Jenny kommer tillsammans att utforma en ny 
informationslapp kring att hundar ska vara kopplade inom området 
samt att detta även gäller katter. Det är alltså förbjudet att ha sin 
hund/ katt lösspringande utan de ska vara kopplade i enlighet 
med de bestämmelser som gäller i tätbebyggt område.



§ 73 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 25/1-22 kl.19.00 Språkgränd 39-40 och då ska 
verksamhetsberättelsen vara färdig.

§ 74 Mötet avslutas. Ordförande Ann-Marie Dahlblom förklara mötet avslutat och 
önskar oss alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Vid tangenterna: Alexandra Edström


