
Väktargatans	  förtroenderåd	  

Protokoll	  styrelsemöte	  2009-‐05-‐12	  19.30	  	  

Festlokalen,	  Väktargatan	  62	  

Närvarande:	  Kristina	  Eriksson,	  Moa	  Falk,	  Sara	  Ketema,	  Mikael	  Landsten	  (ordförande)	  och	  Michaela	  
Åberg	  	  

§	  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	  

	   Sara	  Ketema	  valdes	  till	  mötets	  sekreterare.	  

§4	   Val	  av	  justerare,	  2	  st	  

	   Moa	  Falk	  och	  Michaela	  Åberg	  valdes.	  

§5	   Nyinkomna	  ärenden	  

Det	  har	  inte	  inkommit	  några	  nya	  ärenden.	  

§6	   Godkännande	  av	  fördragningslista	  

	   Fördragningslistan	  godkändes.	  

§7	   Meddelanden	  

	   Inga	  nya	  meddelanden	  har	  kommit	  in.	  

§8	  	   Info	  från	  samrådsmöte	  7/5	  

	   Mikael	  informerar	  om	  vad	  som	  sades	  under	  samrådsmötet	  tillsammans	  med	  Vasakronan.	  

Bl.a.	  ska	  de	  se	  över	  de	  ”pinnar”	  som	  satts	  ut	  på	  några	  gräsmattor	  runt	  om	  på	  området	  och	  ta	  
reda	  på	  hur	  byggplanerna	  ser	  ut.	  Vasakronan	  ska	  lägga	  ut	  mer	  information	  om	  detta	  på	  sin	  
hemsida.	  Tillsvidare	  ska	  det	  finnas	  information	  om	  planerna	  hos	  Stadsbyggnadskontoret.	  

Planerna	  på	  en	  upprustning	  av	  lekparken	  norr	  om	  Väktargatan	  tycks	  ligga	  på	  is.	  

Vasakronan	  kommer	  att	  byta	  ut	  de	  röda	  nummerskyltarna	  som	  står	  ut	  mot	  gatan	  och	  i	  
samband	  med	  det	  kommer	  även	  andra	  skyltar	  och	  ev.	  papperskorgarna	  att	  bytas	  ut.	  Det	  
kommer	  även	  att	  sättas	  upp	  skyltar	  om	  ”Lekande	  barn”	  och	  blomdekorationer.	  

Det	  ska	  skickas	  ut	  information	  om	  att	  det	  inte	  är	  tillåtet	  med	  lösa	  katter	  utomhus.	  

Sanden	  i	  sandlådorna	  kommer	  inte	  att	  bytas	  ut	  då	  detta	  skedde	  förra	  året.	  

På	  Vasakronan	  är	  medveten	  om	  att	  sandningen	  inte	  fungerade	  som	  önskvärt	  i	  vintras	  och	  man	  
har	  haft	  en	  deadline	  för	  grusfria	  gator	  som	  går	  ut	  31	  maj	  vilket	  man	  klarade	  med	  god	  marginal.	  
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Det	  råder	  nolltolerans	  mot	  klotter	  och	  de	  boende	  uppmanas	  att	  kontakta	  Vasakronan	  när	  man	  
ser	  att	  det	  dyker	  upp	  något	  på	  området.	  

De	  fasta	  bord	  och	  bänkar	  som	  finns	  ska	  ses	  över	  och	  eventuellt	  rustas	  upp	  och/eller	  köpa	  in	  
nya.	  

§9	   Behov	  av	  fler	  arbetande	  i	  förtroenderådet	  

Då	  det	  inte	  finns	  någon	  som	  kan	  ta	  över	  Moas	  uppgifter	  om	  rumsuthyrning	  behöver	  styrelsen	  
lämna	  över	  ansvaret	  till	  HUS	  tills	  det	  kommer	  in	  nya	  medlemmar.	  

§10	   Övriga	  frågor	  

	   Inget	  togs	  upp.	  

§11	   Ordet	  fritt	  

§12	   Nästa	  möte/Mötesplanering	  

	   Nästa	  möte	  blir	  2	  juni	  som	  vanligt	  i	  festlokalen	  på	  Väktargatan	  62.	  

§13	   Mötets	  avslutande	  

	   Mötet	  förklarades	  avslutat	  av	  Mikael.	  

	  

	  

____________________	   ___________________	   ____________________	  

Sara	  Ketema,	  sekreterare	   Moa	  Falk,	  justerare	   Michaela	  Åberg,	  justerare	  


