
Minnesanteckningar Klintvägens kvartersråds årsmöte
2020-02-20

Närvarande: Katrin Lundström, Mikael Ahlberg, Frida Björklund, Sofie Söderlund, Maria
Bäcklund, Björn Danielsson, Anna Josefsson Ekegren, Tommy Thysell, Erik Myrstener,
Maud Hallenbo, Mattias Jämtlöv, Anders Persson, Eva Moilanen, Göran Mannberg,
Helena Lewandowska, Elin Magnusson.

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

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av justerare
Erik Myrstener och Katrin Lundström valdes till justerare.

§4 Verksamhetsberättelse
● Bastun

○ Har under året använts i genomsnitt en gång per vecka, med något
högre beläggning vår och höst. Nya lampor har monterats inne i
bastun. Det har under året även varit ett stopp i avloppet som
behövts åtgärdas. Ett återkommande problem har varit att folk inte
tar sitt skräp med sig.

● Spolgarage
○ Har fungerat bra. Används cirka en gång per vecka. Något enstaka

klagomål på dålig städning.
● Gästrum

○ Inköp av ny säng med tillbehör. Fungerar bra och är välutnyttjad.
● Kvarterslokalen

○ Välutnyttjad och fungerar bra.
● Snickeriet

○ Fungerar bra, användningen har ökat.



§5 Ekonomisk rapport
● Handkassan

○ Av 7000 kr tilldelat för året finns 3482 kr kvar. Totalt finns 10938 kr i
kassan.

● Kassa för större inköp
○ Av 23000 kr har 8000 kr förbrukats..

§5 Val av kassör för kommande verksamhetsår
Brita Dahl valdes för 2020.

§7 Val av övriga rådsmedlemmar för kommande verksamhetsår
Mattias Jämtlöv 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
Anna Josefson Ekegren     nyckelinnehavare gästrummet
Maria Bäcklund bokningsansvarig kvarterslokalen
Sofie Söderlund bokningsansvarig kvarterslokalen
Martin Hånell bokningsansvarig spolhallen
Helena Lewandowska ansvarig hemsidan
Elin Magnusson
Tommy Thysell kvartersvärd & Bostadens representant

§7 Information från Tommy
● Byte av lägenhetsdörrar har skett samt  all belysning i trapphusen.
● Byte av belysning i källargångar Klintvägen 1-7 är gjort. Klintvägen 15-19 står på

tur.
● Byte av ytterdörrar har skett men vissa dörrar går inte igen så de kommer att

bytas ut återigen.
● Parken vid boulebanan invigdes och fick namnet “Solgläntan.” Någon slags

åminnelse av namnet är planerad i parken.



● Renoveringar
○ Fasadrenoveringar kommer att ske under 2020. De första fyra husen som

berörs är de som ligger längst upp mot Köksvägen.
○ Ventilationen kommer också att renoveras.
○ Information om renoveringarna kommer att komma i brevlådan.

● Trygghetsvandring kommer att ske även i år.
● Nytt kontor för kvartersvärdarna blir på Gluntens väg 21 från och med första

mars.
● Cykelrensing kommer att ske även i år, troligtvis under hösten.
● Tommy arbetar för att Klintvägen 15-17 samt 27-29 i framtiden skall få förbättrad

cykelförvaring.

§9 Återvinningsdagen
Planering är påbörjad.

§9 Boendeförslag
Uppföljning

○ Torkskåp där det i nuläget finns torkrum.
■ Planer finns på Klintvägen 15-19.

○ Mer upphängningskrokar till cykelförråd på Klintvägen 25.
■ Har fått en annan lösning.

Nya förslag
● Utegym

○ Bör vara i samråd med övriga kvartersråd och man bör ha i åtanke
att även Landstingets personalklubb har planer på utegym.

● “Önskar tillbaka lysena”
○ Idéer om att belysa Solgläntan finns.
○ Rådet föreslår att pengar äskas och önskar att Höstljus återvänder.

● “Lika bra cykelförvaring som på Glunten”
○ Hänvisar till det Tommy informerat om.
○ Anders föreslog att pengar äskas.

● Spolgarage
○ Frågan om samarbete med Tunnelbackens kvartersråd bör lyftas

på nästa möte där även Tunnelbackens kvartersråd är med.
○ Smörjgrop

■ Bostaden ställer sig negativ till förslaget.
● Fartgupp Klintvägen

○ Tommy meddelar att utredning pågår.



● Parkerkingar
○ Rådet lyfter frågan igen vid nästa möte där Jonas konkretiserar

sina förslag.
● Diskmaskin kvarterslokalen

○ Möjligheterna utreds.
● Fällsitsar i alla trappuppgångar.

○ Tommy kommer att fortsätta sätta upp fällsitsar där behov finns.
● Byta namn på Tunnelbacken till Ålidbacken.

○ Kvartersrådet har ej mandat i frågan.

§10 Övriga frågor
● Anders tycker att man ska ha fortsatt goda kontakter med Hjältarnas Hus.
● Tommy tycker att man ska göra något för att de boende ska få upp ögonen för de

resurser som finns på området, pingisbord mm.
● Kajor på området.

○ Träd har avverkats mellan Klintvägen 1-7 & 9-13 på grund av
nedsmutsning av bilar i området och för att barn vistas i närheten.

Minnesantecknare

______________________
/JONAS JAKOB ÖBERG/

Justerare Justerare

___________________ ___________________
/KATRIN LUNDSTRÖM/ /ERIK MYRSTENER/


