Väktargatans förtroenderåd
Protokoll styrelsemöte 2010-05-11 20.00
Hemma hos Mikael Landsten, Väktargatan 68C
Närvarande: Kristina Eriksson, Mikael Landsten (ordförande), Hampus Nyrot
(kassör), Erik Carlson och Erik Olsson
§1

Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av Mikael Landsten.

§2

Val av mötets ordförande
Styrelsens ordförande Mikael Landsten valdes till mötets ordförande.

§3

Val av mötets sekreterare
Erik Olsson valdes till mötets sekreterare.

§4

Val av justerare, 2 st.
Erik Carlson och Hampus Nyrot valdes.

§5

Nyinkomna ärenden
Information om uteborden lades till som punkt tolv.

§6

Godkännande av fördragningslista
Fördragningslistan godkändes.

§7

Meddelanden
Inga nya meddelanden har inkommit. Ordförande Landsten informerade om
att Förtroenderådets brevlåda har flyttats till tvättstugans ingång i
Väktargatan 62.

§8

Samrådsmöte 28/5
Styrelsen tog upp ett antal ämnen som ska vidarebefordras till Vasakronan
under samrådsmötet. Styrelsen anser att det är positivt att gungställningarna är åtgärdade på området. Lösspringande katter är ett problem, inte
minst nu framåt sommaren. ”Lekande barn”-skyltar behöver sättas upp
längs bilgatan. Likaledes behöver gräsmattan spärras för biltrafik vid
förskolan då bilister kör på gräsmattan för att slippa låsa upp bommen.
Större kärl behövs för källsorteringen (plast och kartong) i återvinningshusen.

§9

Beslut om inköp av:
– en lampa (armatur) till gästrummen då sockeln inte sitter fast ordentligt.
Förslaget avslogs med tanke på att fasta inventarier är hyresvärdens sak att
åtgärda.
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– Dörrstoppar till gästrummen. Förslaget antogs.
§10 Väktarblad i juni?
Styrelsen beslutade att ge ut ett komprimerat informationsblad under juni
månad med anledning av att det saknas många bastu- och
pingisrumsnycklar. Eventuell information till de boende från samrådsmötet
bör också ingå i informationsbladet.
§11 Beslut om bowling/middag 19/5
Styrelsen tog beslut på att äta middag och bowla tillsammans.
§12 Information om uteborden
Kristina Eriksson informerade om att Förtroenderådets utebord tillverkas i
Hammarskog. Hon förordade vidare att fler bord bör köpas in från samma
tillverkare för att ersätta trasiga bord. Styrelsen beslutade att ta upp frågan
på ett senare möte till hösten.
§13 Övriga frågor
§14 Ordet fritt
§15 Nästa möte
Näst möte hålls i festlokalen på Väktargatan 62 tisdagen den 24 augusti kl
19.30.
§16 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat av Mikael Landsten.
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Erik Olsson, sekreterare

Hampus Nyrot, justerare

Erik Carlson, justerare

