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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 3 Föregende 
mötesprotokoll

Protokollet lästes igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Uppföljning av beslut En märkpenna kommer att köpas in. 
Jenny och Thomas har gjort ett anslag om katter och hundar inom 
området. Det ska sättas upp i trappuppgångarna. Thomas ordnar 
en variant på engelska för de som inte pratar svenska.

§ 5 Ekonomi Ekonomin är på plus minus noll. Inga nya pengar har kommiy in 
ännu. Redovisningen för 2021 är inlämnad till Bostaden. 

§ 6 Hemsidan Thomas säger att det varit många ändringar på grund av corona 
samt jul och nyår. Han har lagt upp foton på våra lokaler på 
hemsidan.

§ 7 Verksamhetsberättelse 
2021

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och några felaktigheter 
rättas av Ann-Marie. Den tas med till bomötet.

§ 8 Planering 2022 Förslag på datum av aktiviteter 2022: 
Bomöte 5/4, grillfest 18/6, surströmmingsfest 16/9,  bomöte 4/10, 
styrelsemiddag 9/12 och adventsfika 11/12.

§ 9 Boinflytande medel Det kom förslag på att använda medlen till en ny grill på 
Kandidatvägen, 
bänkar vid entréerna, 
byte av mattor och målning av väggar i lekrummet och rummet för 
stolförvaring lokalen på Kandidatvägen, 
ett till bord vid Språkgränd 14-17, 
bord vid Gula Husen 
samt byte persienner i gästrummen och lokalen Kandidatvägen 8-
9. 
Ann-Marie lämnar in dessa förslag till kvartersvärdarna.

§ 10 Våra lokaler Lokalen Språkgränd 39-40 är öppen från och med 1 februari.



§ 11 Övriga inköp. Det behövs köpas in färgpatroner till skrivaren. Det är inköpt 
ugnslampor, häll- och ugnsrengöring samt toalettpapper och 
spolglans. 
Det togs beslut om att köpa in engångshandskar.

§ 12 Övriga frågor Kundvagnar och korgar från affärerna på centrum är ett problem i 
området. Jenny ska fundera på ett eventuellt brev till berörda 
affärer.

§ 13 Nästa möte Nästa möte blir den 22/2 på Kandidatvägen.
§ 14 Mötet avslutas Ann-Marie förklarade mötet avslutat och det bjöds på fika.

Vid tangenterna: AnnChristine Wahlström


