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DATUM FÖR MÖTET

Frida Harju, Angelica Johansson, Anna Karlsson, Juan Lopez, Nebiat Tzeghe, Omar Ud-Din,

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av Anna Karlsson
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
BESLUT:

Anna Karlsson valdes till mötesordförande
3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
BESLUT:

Omar Ud-Din valdes till mötessekreterare
4. VAL AV JUSTERARE
BESLUT:

Nebiat Tzeghe valdes till justerare
5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
BESLUT:

Dagordningen godkändes.
6. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
BESLUT:

Att anse styrelseprotokollet från april och samråd i maj justerat och lägga dem till handlingarna.
7. VENTILATIONSPROBLEM PÅ VÄKTARGATAN

Fläktmontering har inletts och fortsätter nu efter industrisemestern. Installationerna beräknas vara
klara till den 17 september. Fläktarna verkar fungera bra hos Juan och Nebiat som hunnit fläkt
monterad i sina lägenheter.
8. UTEMILJÖ

Nya parkeringsplatser
Riksbyggen har börjat bygga parkeringsplatser på förskolesidan av övre Väktargatan och intill Tycho
Hedéns väg.
Miljöhus på övre kvarteret
Även bygget av nya miljöhus på övre kvarteret har nu inletts. Dörrarna på lägre kvarteret krånglar
och kompostbehållaren behöver göras rent. Det vore också bra om Samhall höll bättre koll på
miljöstugorna, ibland ligger skräp huller om buller på golven.
Upprustning av Kapellgärdesparken
Nu när parken börjar bli klar har många skejtare (?) börjat parkera sina bilar i och intill parken.
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9. FRITIDSMEDEL FRÅN HUS FÖR RENOVERING AV FESTLOKALEN

HUS styrelse har beviljat vår ansökan om 11 500 kr för bl a pingislokalen. Ansökan skyndades på för
att föreningen hade lite pengar kvar på kontot medan vissa gjort stora utlägg för pingislokalen, i brist
på bankkort för föreningen.
BESLUT:

Att i fortsättningen be kassören om pengar istället för att lägga ut pengar.
10. RENOVERING AV PINGISRUMMET

Renoveringen tog längre tid än planerat. Först efter tre–fyra extrakvällar blev rummet färdigmålat.
Återstår att sätta upp bl a brandstege, brandvarnare och inköp av låneracket.
11. TÖMNING AV STUDIERUM

Långtidshyresgästen som slarvat med hyran har nu fått hjälp att tömma sitt studierum. Vi diskuterar
möjligheten att göra om studierummet till gästrum med årets gästrumsbudget.
12. PLANERING AV HÖSTMÖTE
BESLUT:

Höstmötet hålls den 9 september, dvs stadgeenligt andra söndagen i september.
Att dela ut Väktarbladet med kallelse fredag 31 augusti, stadeenligt minst 10 dagar före stormötet.
13. VÄKTARBLADET SEPTEMBER

Idéer på saker att skriva om: Uteplatser, parkeringar, bättring i miljöhusen, nymonterade cykelställ
med tak, ny grusväg mot Kantorsgatan och Tycho Hedéns väg, nytt gästrum, och förfrågan om folk
är intresserade av odlingslotter.
14. TÄLTAUKTION FÖR ATT HJÄLPA NYA STUDENTER

Juan planerar eventuell hjälpaktion.
15. NÄSTA MÖTE

Måndag 10 september, dagen efter stormötet, kl 19:00 i festlokalen.
16. MÖTETS AVSLUTANDE

Anna avslutade mötet.
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