Styrelsemöte, Väktargatans förtroenderåd, 080617
Plats: samlingslokalen, Väktargatan 62
Närvarande: Mikael Landsten, Henrik Ring och Annika Lindström
§1. Mötet öppnas.
§2. Mikael Landsten väljs till mötets ordförande.
§3. Annika Lindström väljs till mötets sekreterare.
§4. Henrik Ring väljs till justerare.
§5. Inga nya ärenden har inkommit.
§6. Efter tillägg av en punkt: juli, efter kassörens punkt, kan föredragningslistan godkännas.
§7. Brevlådan för meddelanden vittjas efter mötet och eventuella meddelanden diskuteras
över mail därefter.
§8. Vi beslutar att avsluta bankkontot och föra över pengarna till Plusgirokontot istället.
§9. I juli har vi planerat att hålla två möten. Dessa avbokas till följd av låg aktivitet på
Väktargatan. Vad gäller inledande planering inför avtackningsfest och Väktargatans dag
kommer vi istället att diskutera via mailen under juli.
§10. Enligt beslut på föregående möte ska avtackningen hålla i slutet av augusti. Vi anser att
det är lämpligt att hålla den i samband med Väktargatans dag. Datum bestäms preliminärt till
söndag 31:a augusti för båda dessa arrangemang.
§11. Information från samrådsmöte 080616:
• Brytskydd (dörrlist som försvårar inbrott) har beställts till samlingslokalen. Vid tiden
för samrådsmötet hade inte listen kommit upp, men den finns monterad nu.
• Frågan om möjligheten att installera bredband i styrelserummet och eventuellt övriga
lokaler har tagits upp med HUS. Uppdraget har delegerats till den person som har
kontakt med UpUnet. Det är fysiskt möjligt att installera i styrelserummet i alla fall
eftersom det finns en våning nedanför, men frågan är om UpUnet godkänner
installationen.
• Flagnande färg i taket på loftgångarna kommer att åtgärdas. Halva arbetet ska utföras i
år och andra halvan nästa år. Ingen tidpunkt har dock bestämts.
• Det blir inga fasta grillplatser på området eftersom förtroenderådet endast har fått
negativ respons på förslaget från boende på Väktargatan.
• Mikael Landsten framförde att vi vill ha mer information på Studentstadens hemsida
om vad som planeras på Väktargatan angående ombyggnationen, men även generellt.
Studentstaden har fokus i år på att bli bättre att informera än tidigare, men den enda
information de har att ge om ombyggnationen är byggplanen som redan har delats ut
vid ett tillfälle.
• Boenden på Väktargatan har tillfrågats om uppslag till utformning av
Kapellgärdesparken eftersom den ska genomgå en förändring. Flera förslag har

inkommit, och fem personer har valts ut att ingå i en projektgrupp för utvärdering av
utformningen av parken. Eventuellt kommer även styrelsen att bli tillfrågad.
§12. Väktarbladet bör tryckas upp i minst 360 exemplar för att räcka till alla boende, och ett
större antal om vi även vill ha extra exemplar att lägga ut i övernattningsrummen. Sist fick en
privat kopiering genomföras av de sista tiotal exemplaren eftersom inte tillräckligt många
beställdes för kopiering. Nästa nummer utges i september och kommer då att beskriva vad
som hände under väktargatans dag. Inför väktargatans dag kommer endast ett enkelt
informationsblad att delas ut. Micke mailar en ny bild på sig själv till Henrik inför nästa
utgåva av väktarbladet. Vi kommer även att skaffa foton på övriga styrelsemedlemmar för att
lägga till den stående informationen på hemsidan och i väktarbladet.
§13. Inga övriga frågor.
§14. Ordet fritt.
§15. Nästa möte hålls i augusti enligt plan. Därefter bör vi träffas tisdagen den 19:e augusti
för att dela ut information om väktargatans dag.
§16. Mötet avslutas.

____________________________________
Vid protokollet,
Annika Lindström

______________________________
justerare,
Henrik Ring

