
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Väktargatans förtroenderåd, 
080303 

 
 
Plats: samlingslokalen på Väktargatan 62 
Närvarande: Mikael Landsten, Sofie Blomgren, Annika Lindström, Henrik Ring och Ellen 
Landgren. 
 
 
§1 Mötet öppnades. 
 
§2 Mikael Landsten valdes till mötesordförande. 
 
§3 Annika Lindström valdes till mötets sekreterare. 
 
§4 Som justerare valdes Henrik Ring och Ellen Landgren. 
 
§5 Inga nyinkomna ärenden. 
 
§6 Dagordningen kunde godkännas efter tillägg av en punkt 9B, mellan 9 och 10: Val av 
HUS-ledamot och samrådsledamot. 
 
§7 Inga meddelanden. 
 
§8 Styrelsens medlemmar presenterar sig för varandra. 
 
§9 Val av styrelseposter: 

• Till ordförande väljs Mikael Landsten 
• Till kassör, tillika firmatecknare, väljs Annika Lindström 
• Till sekreterare väljs Ellen Landgren 

 
§9B Till samrådsledamot väljs Mikael Landsten, och till HUS-ledamot väljs Henrik Ring. 
Suppleantrollerna ligger på övriga i styrelsen. 
 
§10 Väktarbladet: Vi har tänkt dela ut väktarbladet varannan månad. Nästa nummer bör 
rimligen handla om omorganisationen med rumsansvar, information om hyreshöjningar och 
parkeringsplatser efter 1:a april. Numret därefter planeras ha temat uteplatser. Diskussioner 
om detaljerad utformning av väktarbladet och tid för utdelning av detta sker via mail. 
 
§11 Vi har ett behov av nya styrelsemedlemmar eftersom Nina inte hinner vara särskilt aktiv 
och även Sofie försöker att avveckla sig själv. Behovet av nya medlemmar bör tas upp som en 
punkt i väktarbladet. 
 
§12 Information och informationsvägar: Förutom väktarbladet som informationsväg 
diskuteras återigen alternativet med en hemsida. Henrik Ring kan åta sig att bygga en web. 
Det kan ta tid eftersom han inte är så erfaren, men han har kunniga kompisar som kan stötta 
honom. Sofie erbjuder sig att bidra med den grafiska designen. Hon har redan tidigare gjort en 
skiss eftersom detta har varit på tal förut. Kostnad för domännamnet vaktargatan.se är 139 kr 
per år och vaktargatan.com är 55 kr per år enligt Henrik Ring. Dessutom tillkommer 100 kr 



för webhotell. Kassören insisterar på att ta det billigaste alternativet, och styrelsen beslutar sig 
för att hyra namnet vaktargatan.com 
 
§13 Vi behöver hålla ett stormöte snart igen för att rösta igenom stadgeändringen om färre 
antal styrelsemedlemmar, samt medlemmar från samma hushåll. Kallelsen ska gå ut minst 10 
dagar innan mötet, och detta bör ske så snart som möjligt. Vi kanske kan kalla hit Riksbyggen 
samtidigt för att få en dialog med de boende om parkeringsmöjligheterna efter 
markövertagandet den 1:a april. 
 
§14 Utökat rumsansvar: Detta gäller pingisrum, bastu och studierum. Annika hämtar nycklar 
och tillbehör i samband med utdelning av arvoden. Det vore bra med bredband i 
studierummen. Detta kanske AP-fastigheter kan kosta på. Det är en punkt att ta upp vid nästa 
samrådsmöte. 
 
§15 Behov av gästrumsansvarig. Mikael Landstens fru Anna Landsten väljs till rumsansvarig 
för gästrummen. Detta är bra eftersom hon har nära kontakt med styrelsen. 
 
§16 Samrådspromenad: Dörrlisten i samlingslokalen behöver bytas eftersom det bara krävs att 
bända upp den några millimeter till för att ta sig in. Bredbandsinstallation i styrelserummet 
och studierummen bör tas upp som en punkt under samrådspromenaden, liksom flagnande 
färg under loftgångarna. Senast 14:e mars ska vi även leverera förslag till Annelie på 
utformning av kapellgärdesparken, som är grönområdet mellan Väktargatan, Kantorn och 
Djäknegatan låghus/höghus. Kommunen ska lyfta denna park och rusta upp den. Ett par 
förslag är att sätta ett bollplank till barnen där, och att ha ett inhägnat område avsett för att 
släppa hundar lösa. 
 
§17 Festlokalen: Höjning av avgiften för hyra på vardagar och helger höjs till 100, respektive 
200 kr (tidigare 50, respektive 150 kr). Detta har i viss mån redan tillämpats av lokalansvarig 
efter att det kom upp för diskussion under mötet med rumsansvariga som hölls 080204. 
Lokalansvarig Nebiat anser att höjningen är skälig eftersom många reagerar på det otroligt 
låga priset. Förrådsutrymmet utanför festlokalen behöver röjas och fräschas upp. Första 
träffen sker på torsdag 080306 då Nebiat och Micke träffas kl. 19 för att inventera 
köksutrustning och köra iväg sopor. Annika ansluter senare under kvällen för att städa. Vid ett 
annat tillfälle bör målning av väggar och golv i förrådsutrymmet planeras in. 
 
§18 Avtackning av rumsansvariga: Gert Stahlén har varit ansvarig för bastun sedan 1994. Vi 
behöver ordna en rejäl avtackning för att visa uppskattning och få bättre kontakt med 
kvarvarande rumsansvariga. Detta kommer att ske som en enkel bjudning i festlokalen. Gert 
ska få en blomma. Datum preliminärbokas: tisdag v. 6, den 15:e april. 
 
§19 Ordet fritt. 
 
§20 Nästa möte: Efter en viss diskussion framgår att tisdagar kl. 19 tycks vara den mest 
framgångsrika tiden för att hålla framtida styrelsemöten. Dessa bör hållas med 4-6 veckors 
mellanrum. 
 
§21 Mikael Landsten avslutar mötet. 
 
 
 



_________________________________________________ 
Mötets sekreterare: Annika Lindström 
 
 
 
_________________________________________________ 
Henrik Ring, justerare 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Ellen Landgren, justerare 


