
Minnesanteckningar årsmöte Klintvägens kvartersråd
2018-02-21

Närvarande: Eva Moilanen, Jessica Huss, Tommy Thysell, Maria Bäcklund, Ann
Sehlstedt, Sofie Söderlund, Mattias Jämtlöv, Björn Danielsson, Anders Persson, Paul
Åström, Martin Hånell, Johan Wallén, Jonas Öberg, Katrin Lundström, Erik Myrstener

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

§2 Val av justerare
Erik Myrstener valdes till justerare.

§3 Verksamhetsberättelse
Bifogas separat av Martin Hånell.

§4 Ekonomisk rapport
● Handkassan

○ 1200 kr av 7000 kr återstår av handkassan för 2017.
○ Följande inköp och bidrag har gjorts:

■ 2000 kr i bidrag till Gluntenfestivalen
■ 500 kr i bidrag till pallkrageföreningen vid Gluntens väg 8
■ Spel som gåva till Hjältarnas hus
■ Förbrukningsartiklar

● Kassa för större inköp
11741 kronor av 23000 kronor för stora inköp har förbrukats.
Följande större inköp har gjorts under 2017: sängar till gästrum,
arbetsbänk till köket i kvarterslokalen, skåp till bastun,
bastuaggregat, fällsitsar, storstädning av kvarterslokalen, hyra av
buss vid återvinningsdagen, mattor till spolgaraget samt byte av
låscylindrar till kvarterslokalen och snickerilokalen.

§5 Val av kassör för kommande verksamhetsår
Brita Dahl återvaldes för 2018.



§6 Val av övriga rådsmedlemmar för kommande verksamhetsår
Anders Persson sammankallande & bokningsansvarig bastun
Brita Dahl kassör
Jonas Öberg minnesantecknare & ansvarig för hemsidan
Eva Moilanen bokningsansvarig bastun
Björn Danielsson bokningsansvarig bastun
Paul Åström bokningsansvarig snickerilokalen
Ann Sehlstedt bokningsansvarig snickerilokalen
Katrin Lundström bokningsansvarig gästrummet & cykelkärran
Kerstin Edman bokningsansvarig kvarterslokalen
Martin Hånell bokningsansvarig spolhallen
Mattias Jämtlöv
Tommy Thysell Bostadens representant

§7 Hemsidan
Galatia Bolonassos Årebrand har flyttat och därför tar Jonas Öberg över
inloggningsuppgifterna till hemsidan och ser över att informationen som finns där
är aktuell, t.ex. länkar till minnesanteckningar.

§8 Återbruksdag
Återbruksdagen blir lördag den 26:e maj.

§9 Information från Tommy
● Väg för byggtrafik

Det kommer att dras en väg endast avsedd för byggtrafik längs med
landstingets parkering P17 mot Klintvägen 1-7, 9-13, 15-19 samt 21-25.
En skiss på dragningen samt parkeringskarta för NUS finns tillgänglig på
kvarterets hemsida, dokument “Byggtrafik vid Klintvägen” och “NUS
parkeringskarta”. Boende kommer att få mer information framöver.
Trafiken kommer gå till byggnationen av det nya psykiatrihuset på NUS.

● Tillfällig arbete vid infart till Klintvägen
Landstinget planerar att bebygga parkering P17 vid infarten
Klintvägen/Köksvägen. I samband med det kommer några av de
närliggande parkeringsplatserna för boende på Klintvägen att stängas av.
Arbetet beräknas ta några månader.

● Fällsitsar
Tommy har köpt in två stycken fällsitsar för 2200 kr/st. Tommy har inte
beslutat än var de ska sättas upp.



● Installation av nya dörrar
Bostaden planerar renovering av trapphus och installation av nya
lägenhetsdörrar. I samband med det kommer brevinkasten att försvinna
och postfack införas. Jonas lyfte fram idén om att det vore bra om de nya
postfacken blir så stora att de kan ta emot stora brev.

Minnesantecknare Justerare

________________ _____________
/JONAS JAKOB ÖBERG/ /ERIK MYRSTENER/


