
Minnesanteckningar årsmöte Klintvägens kvartersråd
2017-02-15

Närvarande: Tommy Thysell, Katrin Lundström, Brita Dahl, Daniel Thomsson, Eva
Moilanen, Anders Persson, Jonas Öberg, Kerstin Edman, samt 8 boende.

§1 Val av mötesordförande och sekreterare
Anders Persson och Jonas Öberg valdes.

§2 Val av justerare
Martin Hånell och Eva Moilanen valdes.

§3 Verksamhetsberättelse
Martin Hånell berättade om året som gått, årsberättelse se bilaga.

§4 Ekonomisk rapport
Klintvägen har en handkassa på ca 7000 per år till diverse inköp. 2300 kronor är
kvar som sparas till 2017. 2016 användes 5000 av 23000 kronor i anslaget från
Bostaden, så 18000 gick tillbaka till Bostaden.

§5 Val/nominering till kvartersråd inför kommande år
Kerstin Edman & Kenneth Johansson tar över ansvaret för kvarterslokalen.
Rådet blir sittande inför 2017, ingen ny valdes in.

§6 Ansvarsfördelning 2017
Samma som tidigare, med undantag för kvarterslokalen, som har nya ansvariga.

§7 Återvinningsdag
Preliminärt datum sätts till lördagen den 20:e maj.

§8 Nästa möte.
3:e maj 18:00 sätts som datum.

§9 Information från Tommy
Låscylinderbyte kommer att genomföras i kvarterslokalen och snickerilokalen.

§10 Övriga frågor
● Anders lade förslag om att köpa in en inflyttningspresent till Hjältarnas hus

som invigs i vår. Anders föreslår att presenten blir bouleklot och att kloten
kan användas på boulebanan som upprättats på området. Rådet kommer
att göra ett inköp.

● Storstädning av kvarterslokal och bastun kommer att beställas.
Inventering av kvarterslokalen kommer att göras innan städningen.

● Regler för vad som skall gås igenom efter användandet av alla
gemensamma lokaler skall ses över.



● Tommy informerade om att uteplatsen vid Klintvägen 25 är omgjord för
andra ändamål då behovet har minskat efter iordningsställandet av
grillplatsen i nya parken.

● Jonas uppdaterar informationsfoldern i trappuppgången med elektronisk
förslagslåda: forslag@klintkvarteret.se

● Bouleklot köps in för bruk av de boende på den nya boulebanan.
● Uteplats Klintvägen 1-7 färdigställs under våren.
● Ny uteplats mellan Klintvägen 9 och 15 är planerad och påbörjas under

året.
● Timer på vindsförråd kommer att installeras.
● Ny städfirma, Städkompetens, har vunnit anbudet på två år för

trapphusstädning.

Minnesantecknare Justerare

________________ _____________
/JONAS JAKOB ÖBERG/ /Eva Moilanen/

Justerare

_________________
/Martin Hånell/


