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Frida Harju, Angelica Johansson, Anna Karlsson, Juan R Lopez, Hampus Nyrot, 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:

Angelica Johansson valdes till justerare
5. MEDDELANDEN

HUS Fullmäktige höll årsmöte måndag 26 mars. Anna, Frida och Juan var där och representerade
Väktargatan. På årsmötet valdes en ny styrelse. Förutom Omar från vår förening valdes också Maria
Hedlund (ny ordförande); Niklas Strömberg, Kantorsgatan; Lars Niska, Rackarberget och Henrik
Andersson, Kantorsgatan.
6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
BESLUT:

dagordningen godkändes
7. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
BESLUT:

att lägga justerat protokoll från det konstituerande styrelsemötet 12 mars till handlingarna.
8. TVÄTTSTUGEBIBLIOTEK

Tvättstugebiblioteket på Vg 62 har funkat ganska bra och uppskattas av många boende. Många
böcker har "lånats" något färre böcker har tillkommit. Än så länge har Anna och Omar fyllt på med
böcker de själva rensat ut. Övriga styrelsen får gärna haka på trenden tills allt fler boende börjar ställa
ut pocketar och annat som ligger hemma och skräpar. "Biblioteken" är ganska billiga att sätta upp.
Största kostnaden är tavellisterna, de kostar några hundralappar för båda tvättstugorna.
BESLUT:

att sätta upp ett tvättstugebibliotek även på Vg 24.

PROTOKOLL

DATUM FÖR MÖTET

PROTOKOLL NR

Styrelsemöte

2012-03-28

2012–2

SIDA

2 (4)

9. SENASTE SAMRÅDSMÖTET

Årets första samrådsmöte blev mycket informativt. Både vi och Studentstaden hade mycket att både
presentera och diskutera, bland annat följande:
a) Störningar kring festlokalen
Det har kommit in synpunkter från ett par boende efter en livad förfest i och kring
festlokalen. De boende har till slut ringt störningsjouren. Studentstaden berättar att kostnaden
per "utryckning" är 550 kronor. Hyresvärden tycker inte att det är särskilt stökigt på just
Väktargatan.
b) Skadedjur blir vanligare
Vägglöss blir ett allt större problem. Efter ett studiebesök hos SSSB i Stockholm har
Studentstaden bildat en specialgrupp kring skadedjur. Lössen kommer med bl a respackning,
och begagnade möbler. De sprids också om man, vilket tidigare gjorts, låter folk byta bostad
under saneringstiden. Studentstaden ska gå ut med info till alla boende. Som boende ska man
ringa Anticimex direkt, de kommer så snart de kan – även om det ibland kan ta någon dag.
c) Bättre koll på uteplatser
Studentstaden vill göra reglerna tydligare för hur uteplatser ska se ut och vad man får göra
som boende. Å ena sidan finns boende som tagit sig stora friheter och å andra sidan har vissa
entreprenörer varit väl snabba med att rensa på folks uteplatser.
d) Stängning av källare
Efter vinterns problem med folk som "boar in sig" i våra källare vill Studentstaden byta lås
och stänga utrymmena tills vidare. Innan dess ska hyresvärden gå ut med info till alla boende.
10. PINGISLOKALEN

a) Inköp av pingisbord
Angelica har kollat runt bland olika leverantörer. Det finns bord i väldigt olika prisklasser
beroende på märke, egenskaper och om man vill ha bordet ute eller inne.
BESLUT:

att beställa ett bord med nät för max 6000 kr.
b) Installation av kök:
I hyresförhandlingarna gick Studentstaden med på att installera något slags pentry (trinett) i
det lilla rummet vid pingislokalen. Vi ska diskutera saken vidare.
BESLUT:

att ta diskutera saken vidare vid kommande styrelsemöte.
c) Målning av pingislokalen
Pingislokalen, som idag är sliten och beige, behöver målas om. Studentstaden betalar färgen
åt oss, om vi målar. Vi behöver bara skicka in färgnummer och önskad mängd.
BESLUT:

att beställa färgerna Douglas 1818 och Narvik 1902.
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11. STUDIERUM

a) Flexiblare uthyrningsperioder
Juan menar att fler skulle kunna utnyttja studierummen om det gick att hyra dem mindre än
en månad i taget. Man skulle kunna hyra ut rummen en dag eller en vecka i taget.
BESLUT:

att Juan i uppgift att, tillsammans med studierumsansvarig, ta fram ett förslag på mer flexibla
hyresperioder. Per dag, vecka eller månad.
b) Studiehörna i pingislokalen
Eftersom pingislokalen mest används på helgerna föreslår Omar att vi inreder en liten
studiehörna i pingislokalen. Lokalen skulle t ex kunna användas för grupparbeten eller
liknande. Vi har ju redan bokningsrutiner och lås–taggar.
BESLUT:

att diskutera vidare vid nästa styrelsemöte.
c) Vet folk om att det finns studierum?
Få verkar känna till att det finns studierum på området.
BESLUT:

att göra mer reklam för studierummen.
12. FESTLOKAL

a) Kompletterande inköp
Omar har övertagit rollen som festlokalsansvarig. Han har redan gjort ett par mindre inköp–
bl a städutrustning och en ny enkel takarmatur till köket. Dock saknas fortfarande en del glas
och något att ersätta den byrån med (byrån var en "tillfällig lösning" men har fått stå ett år).
BESLUT:

att godkänna att festlokalsansvarig köper in glas och annat som behövs för omkring 500 kr.
b) Ommålning av köket
Ena köksväggen har redan blivit fläckig, trots att den målades om inför invigningen. Anna
föreslår att vi målar en fondvägg i färgen Douglas 1808.
BESLUT:

att beställa färg även till köket i festlokalen, utöver pingislokalen.
c) Diskmaskin till festlokalen
Juan föreslår att vi köper in en diskmaskin till festlokalen. För att underlätta för de som hyr.
BESLUT:

att diskutera saken senare på året, när vi vet hur mycket pengar vi får in.
13 . VÄKTARBLADET

Nästa nummer av Väktarbladet behöver ges ut i början av april. Det finns ganska mycket att
informera om: grillinvigning 6/5, vägglöss, nya regler för uteplatser, fönstertittaren, stängning av
källare, reklam för studierum och andra lokaler.
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14 . NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls den 16/4 kl 19:00 i samband med middag för avgående och nyvalda styrelse–
medlemmar.
15 . MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades av Anna Karlsson.
ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Anna Karlsson

Omar Ud-Din

JUSTERARE

JUSTERARE

Angelica Johansson
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