
Minnesanteckningar årsmöte Klintvägens kvartersråd
2019-02-20

Närvarande: Tommy Thysell, Jonas Öberg, Eva Moilanen, Anders Persson, Paul
Åström, Mattias Jämtlöv, Sofie Söderlind, Maria Bäcklund, Maria Grubbström,  Ellinor
Holmgren, Björn Danielsson.

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

§2 Val av justerare
Björn Danielsson och Mattias Jämtlöv valdes till justerare.

§3 Verksamhetsberättelse
● Verksamhetsberättelse kommer att bifogas till mötesprotokollet.

§4 Ekonomisk rapport
● Handkassan

○ Av 7000 kr har 4977 kr förbrukats. 3988 kr är kvar sedan tidigare.
● Kassa för större inköp

○ Av 23000 kr har 22000 spenderats.
■ Diverse inköp har gjorts till snickerilokalen.

§5 Val av kassör för kommande verksamhetsår
Brita Dahl valdes för 2019.



§6 Val av övriga rådsmedlemmar för kommande verksamhetsår
Anders Persson sammankallande & bokningsansvarig bastun
Brita Dahl kassör
Jonas Öberg minnesantecknare
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
Helena Lewandowska ansvarig hemsidan
Mattias Jämtlöv
Tommy Thysell kvartersvärd & Bostadens representant

§8 Boendeförslag
Uppföljning

● Grusupplag vid Gluntens väg 21.
○ Tommy har nämnt frågan för entreprenören Mark & Grund.

● Postfack för stora brev på Klintvägen 7.
○ Jonas meddelar att ärendet kommer troligtvis att gå vidare till

Hyresnämnden.
Nya förslag

● Spisvakt
○ Jonas föreslår att Bostaden på något sätt skall uppmärksamma

spisvakten som komplement till brandskydd. Förslaget finns att läsa
i mappen “klintkvarteret.se/dokument”.

● Uppgradering av köksfläktar.
○ Tommy informerar om att detta finns med i Bostadens planering

och att man utvärderar ett antal olika alternativ.
● Mer upphängningskrokar till cykelförråd på Klintvägen 25.
● Torkskåp där det i nuläget finns torkrum.

○ Tommy meddelar att det kan komma att ske ett försök i framtiden
där en tvättstuga som endast har torkrum även får ett torkskåp.

○ Anders föreslår ett reportage om detta i tidningen HEJ.
○ Uppföljning sker vid nästa årsmöte.



§9 Information från Tommy
● Fläktsystemet är utbytt i kvarterslokalen.
● Belysningen är utbytt ut i alla soprum.
● Trygghetsvandring gjordes under hösten.

○ Det framkom ett flertal saker under vandringen. Anteckningar från
vandringen finns att tillgå i dokumentet “trygghetsvandring 2018.pdf” i
mappen “klintkvarteret.se/dokument”.

○ Tommy föreslår att fler vandringar görs då det sannolikt finns ytterligare
saker som kan förbättras.

§10 Övriga frågor
● Foldern “Om krisen eller kriget kommer” har inte gått ut till alla på Klintvägen.

Den finns att ladda ner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) hemsida. Ett informationstillfälle, “För din säkerhet” kan anordnas om
intresse finns. Kontakt sker via kvartersrådet.

● Förbudsskyltar för fordonstrafik.
○ Tommy kommer att kontrollera områdets skyltning.

● Tommy föreslår att kvartersrådet gör något för att uppmärksamma att
snickerilokalen är tillgänglig.

● Återvinningsdagen planeras till den 18:e maj 2019.

Minnesantecknare

____________________
/JONAS JAKOB ÖBERG/

Justerare Justerare

_______________ ________________
/BJÖRN DANIELSSON/ /MATTIAS JÄMTLÖV/


