PROTOKOLL

PROTOKOLL NR

Samrådsmöte
PLATS

DATUM FÖR MÖTET

Festlokalen, Väktargatan 62

2011-02-08

NÄRVARANDE
DATUM FÖR MÖTET

Dombron: Monika Berglund, Annelie Johansson,
Förtroenderådet: Anna Karlsson (ordförande), Omar Ud-Din (sekreterare)
1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet öppnades av Anna Karlsson.
2. INLEDANDE LÄGESKOLL

a) Väktarbladet ska fortsättningsvis mailas till Dombron, så kan det ges till folk som tecknat
kontrakt och flyttar till Väktargatan.
b) b) Försäljning till Uppsalahem: Dombron vet inget mer men hoppas att det snart kommer ett
beslut.
3. UPPDATERING AV BRANDSKYDD

a) Förtroenderådet planerar inköp och installation av seriekopplade brandvarnare i gästrummen.
b) Förtroenderådet ska även köpa in brandsläckare till gästrum, pingis– och samlingslokal.
4. LÅSSYSTEM

a) Föreningen har börjat följa upp vilka som hämtat ut nycklar till pingisrum och bastu. Ett fåtal
av dessa bor kvar på området.
b) Förtroenderådet planerar att byta ut nyckelcylindrarna mot kortlås för billigare
nyckelhantering. Dombron tipsar om att Rigder på Rackarberget tagit in en offert för låsbyte
på andra sidan stan. Kanske kan man göra inköpet samtidigt.
5. RENOVERINGEN AV FESTLOKALEN

Renoveringen av festlokalen börjar bli klar. Elementen sätts upp senast fredag 11/2. När de satts upp
ska de även målas.
6. RIKSBYGGENS NYBYGGNATION

Dombron ser till att sätta upp och sprida den information man får till de boende. Totalt ska två huskroppar byggas på nedre Väktargatan. Husen påbörjas alltjämt som 75 % av lägenheterna har sålts.
Första huset planeras vara klart våren 2012. Pålningen och resning pågår under våren, till hösten gör
man framför allt arbeten invändigt i husen. Våren 2012 ska markarbeten göras.
7. MILJÖSTUGOR & ÅTERVINNINGSGÅRD

a) Nya miljöstugor har byggt på nedre Väktargatan. Trösklarna är lägre än på de gamla, av
arbetsmiljöskäl. Problem som att snö hamnar emellan får lösas efterhand.
b) Föreningen efterlyser större kärl för plast.
c) Återvinningsgården på Kantorsgatan är framgångsrik! Minskar kostnaderna för sophämtning
och är en stor vinst för miljön och de boende. Är bättre att hela och rena möbler återanvänds
än slängs.
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8. SNÖRÖJNING

Snöröjningen har gått vilt till. Man har kört på innergårdarna, tryckt upp snö mot husväggar och
staplat snö ända upp till lampkupor. Dombron menar att snöröjningen ändå går bättre än tidigare.
Givetvis arbetar man förebyggande men vissa problem återkommer från år till år. Tillsammans med
Samhall arbetar man för att minimera skadorna.
Föreningen har hört synpunkter om snöröjningen på parkeringsplatserna. Det är oklart vem som ska
röja hyrda respektive betalparkeringar.
9. TVÄTTSTUGAN

a) Det händer att låsen till tvättstugorna ställs upp. Dombron ska se till att låsen åtgärdas.
Risken att någon ”boar in sig” i tvättstugorna är ett problem.
b) Dombron föreslår att föreningen tar upp följande på årsmötet: dels vill man stänga
tvättstugan ett par timmar per natt (förslagsvis 24:00 – 06:00), för att minska slitaget, dels vill
man byta ut bokningstavlorna mot bokningslistor.
10. MÖTETS AVSLUTANDE

Anna Karlsson avslutade mötet.

FÖR VÄKTARGATANS FÖRTROENDERÅD

FÖR DOMBRON

Omar Ud-Din, sekreterare

Annelie Johansson, områdeschef

