
Mötesprotokoll 2022-04-26
Närvarande
Ann-Marie Dahlblom
Alexandra Edström
AnnChristin Wahlström
Dieynaba Drammeh
Gudrun Lindberg
Janette Fällman
Jeanette Stenmark
Joakim Edström
Sven-Erik Löfgren
Thomas Sandström
Ulrika Lindeberg
Zahra Khayyatpour

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

dagordning.
Dagordningen läses igenom och godkändes.

§ 41 Föregående 
mötesprotokoll

Efter att ha ändrat stavfel och uthyrningsrum till övernattningsrum 
så godkänns mötesprotokollet.

§ 42 Protokoll bomöte 5/4 Mötesdeltagarna godkänner protokollet.
§ 43 Uppföljning av beslut Gudrun har köpt in nya dra-på lakan till övernattningsrummen. 

Thomas har uppdaterat och gjort nya informationsskyltar till 
samlingslokalerna.

§ 44 Ekonomi Fritidsmedlen för år 2022 finns nu på vårt konto.
§ 45 Hemsidan Thomas har uppdaterat sidan med att lägga ut information om 

blomrummet.
§ 46 Våra lokaler Gymnastiken är stängd fr o m. 24/4 och 9 veckor fram. Mötet 

beslutar enhälligt att ej stänga lokalerna i förmån till hyresgäster 
vid vattenskador och dyl då de gemensamma lokalerna ska kunna 
brukar av alla hyresgäster och inte enskilda. 
Thomas vill ha mailat hur lokalernas stängning ska se ut under 
sommaren. 
En glädjande nyhet är att cykelverkstaden öppnas för utlåning 
from 27/4. 
Gudrun stänger övernattningsrummen i höst för att storstäda dem.

§ 47 Gästparkeringar Vårens bomöte efterlystes det fler gästparkeringar. 
Kvartersvärden Tobias har kollat upp hur det kommer att se ut när 
byggnationerna är klara på Magistervägen och då kommer det att 
finnas ytterligare nästan 40 gästparkeringar. Det är mer än Umeå 
Kommuns norm och krav.

§ 48 Övriga inköp



§ 49 Övriga under mötet 
väckta frågor

Jeanette vill anordna en dag (när snöhögarna är borta) på 
Norrgården (Språkgränd 1-9). Den planeras till söndag den 8/5 
och i samarbete med Junis. Då bjuds barnen på korv och dryck. 
Den kallas för Operation ta tillbaka våra gräsmattor. 
På höstens bomöte kommer de boende och kvartersrådet kräva 
att våra stora grönytor ej ska användas som avstjälpningsplats för 
den snö som skottas bort. 
Vi önskar även att sanden i sandlådorna ska bytas ut då de 
används som kattlådor åt områdets utekatter.

§ 50 Nästa styrelsemöte Tisdag den 31/5 kl.19.00 träffas vi i lokalen på Kandidatvägen 8-9.
§ 51 Mötet avslutas Ordförande förklarar härmed mötet avslutat och bjuder på kaffe 

och bullar.

Vid tangenterna: Alexandra Edström


