
Årsmöte Klintvägens kvartersråd
minnesanteckningar 2021-06-17

Närvarande: Maria Bäcklund, Björn Danielsson, Tommy Thysell, Sofie Söderlund,
Mattias Jämtlöv, Brita Dahl, Katrin Lundström, Jonas Öberg, Mikael Ahlberg.

§1 Val av mötesordförande och minnesantecknare
Mattias Jämtlöv valdes till mötesordförande.
Jonas Öberg valdes till minnesantecknare.

§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av justerare

Björn Danielsson och Maria Bäcklund valdes till justerare.
§4 Verksamhetsberättelse

De olika verksamheterna har fungerat bra, men bokningen har av förklarliga skäl
gått ner under pandemin.

● En ny TV kommer att köpas in till gästrummet.
● Ny timer till bastuaggregat.
● Kvarterslokalens kök har förbättrats med följande:

○ Diskmaskin.
○ Målat väggar och tak.
○ Ny belysning.

Kvartersrådet undersöker inköp av fler ihopfällbara bord till
kvarterslokalen.

§5 Ekonomisk rapport
● Handkassan

○ Av 4787 kr återstår ca 2500 kr. 7000 kr tilldelas varje år.
● Kassa för större inköp

○ Av 40000 kr återstår ca 19000 kr. Föregående år överfördes ca
17000 kr till innevarande år. Upp till 23000 kr står till förfogande
varje år, med möjlighet för överföring av resterande belopp till
nästkommande år för planerade utgifter av större omfattning.

§6 Val av kassör för kommande verksamhetsår
Brita Dahl valdes för 2021.



§7 Val av övriga rådsmedlemmar för kommande verksamhetsår
Mattias Jämtlöv sammankallande & bokningsansvarig spolhallen
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
Maria Bäcklund bokningsansvarig kvarterslokalen
Sofie Söderlund bokningsansvarig kvarterslokalen
Helena Lewandowska ansvarig hemsidan
Elin Magnusson
Tommy Thysell kvartersvärd & Bostadens representant

§8 Information från Tommy
Renovering:

● Klintvägen 39-41 är slutförd.
● Klintvägen 31-33 pågår.
● Klintvägen 27-29 kommer att påbörjas v.25. Fasaden med garage &

balkonger kommer att påbörjas senare.
Övrigt:

● Vecka 32 börjar uppgrävning av ovansidan av det underjordiska garaget
som finns i anslutning till Gluntens väg 13-15: Gluntens väg 17. Detta på
grund av vattenläckage som söker sig ner i tunneln.

● Vecka 33 påbörjas arbete med asfaltsytor på området.
● Solgläntan, d.v.s. parkarrangemanget med boulebana och grillplats mellan

Gluntens väg 11 och Klintvägen 21-29  kommer att få en namnskylt som
sätts upp under hösten.

● Vattenkannor kommer att finnas tillgängliga för vattning av blomlådorna
som ställts ut.

● En cykelrensning har genomförts och ett 50-tal cyklar har forslats bort.

§9 Återvinningsdagen
● Årets återvinningsdag gick väldigt bra med mer än ett 10-tal som hjälpte

till.



§10 Övriga frågor
● Nyttjande av grönytor mot Region Västerbottens parkering.

○ Tommy kontaktar regionen angående detta.
● Lekplatser

○ Lekplatsen mellan Klintvägen 1-7 och 9-11 kommer att tas bort då
den inte är godkänd.

○ Lekplatser mellan Klintvägen 9-15 och 21-27 kommer att rustas
upp i samråd med hyresgästerna.

Minnesantecknare

____________________
/JONAS JAKOB ÖBERG/

Justerare Justerare

_______________ _________________
/BJÖRN DANIELSSON/ /MARIA BÄCKLUND/


