
Årsmöte Klintvägens kvartersråd
minnesanteckningar 2022-02-09

Närvarande: Sofie Söderlund, Maria Bäcklund, Kristoffer Lidström, Hans Josefson.
Anna Josefson Ekegren, Abdalla Ali, Per Forslund, Mattias Jämtlöv, Johanna Lindberg,
Hans Sjögren, Paul Åström, Brita Dahl, Johan Lingegård, Maud Hallenbo, Mikael
Ahlberg, Carina Rydén, Elenor Holmgren, Katrin Lundström, Eva Moilanen.

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

§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av justerare

Kristoffer Lidström och Hans Josefson valdes till justerare.
§4 Verksamhetsberättelse

På grund av pandemin så var lokalerna avstängda november 2020-8:e februari
2021.
Bastun: 8-9 bokningar per månad under högsäsong, ungefär hälften övrig tid.
Tyvärr lämnar städningen en del att önska. Många lämnar matrester & ölburkar
efter sig. Nya informationsskyltar har satts upp.
Gästrummet: utlånat var tredje natt, börjar komma igång igen. Gästrummet har
toalett, ingen dusch, men man kan låna bastuns. Rummet har en 120 cm
våningssäng med smal överslaf, samt ytterligare en normalbred säng vilket
möjliggör övernattning för upp till fyra personer.
Kvarterslokalen: spelas en del pingis, bokningar var och varannan helg, nyttjas
väl. Officiellt får ej lokalen vara högljudd efter klockan 23 fredag-lördag samt efter
22 sön-tor.
Snickerilokalen: används flitigt. Är välutrustad.
Spolhallen: används flitigt, ca en gång i veckan, ibland mer.

§5 Ekonomisk rapport
● Handkassan

○ Av 12695,47 kr återstår 6384 kr. 7000 kr tilldelas varje år.
● Kassa för större inköp

○ 23000 kr tillförs för innevarande år. Förra året användes 43000 kr
totalt för inköp och renovering av b.la. kvarterslokalen. Från
föregående år överförs inga pengar för utgifter av större omfattning.



§6 Val av kassör för kommande verksamhetsår
Brita Dahl kliver av efter 20 år som kassör. Som ersättare valdes Anna Josefson
Ekegren för 2021.

§7 Val av övriga rådsmedlemmar för kommande verksamhetsår
Mattias Jämtlöv sammankallande & bokningsansvarig

bastun samt spolhallen
Anna Josefson Ekegren 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
Brita Dahl
Tommy Thysell kvartersvärd & Bostadens representant

§8 Informationsblad
Informationsbladet uppdateras.



§9 Information från Tommy
● Asfaltsytan vid Klintvägen 21-29 skall göras om till sommaren.
● Lekparkerna har underkänts vid besiktning. Den vid Klintvägen 9-11 har

tagits bort. Vid Klv. 9-15 görs lekytan om och snurrkarusell och gungor
kommer att installeras. Gården vid Klintvägen 21-29 kommer att få en
lekstuga, rutschbana och gungor. Buskaget vid Klv. 21-25 kommer att
göras om.

● All stolpbelysning är bytt.
● Inga odlingslådor i år p.g.a. att gräsmattan måste få rota sig efter

grävarbetet som varit.
● Installation av nya motorstyrda fläktar har påbörjats på Klintvägen 9. Näst

på tur är Klv. 9-13 att färdigställas. Sedan 1-7 och sedan 15-17-19 o.s.v.
Arbetet beräknas vara klart i augusti.

● Underhållsarbetet går enligt plan.
● Torkrummet vid tvättstugan vid Klintvägen 19 kommer att genomgå en

förändring under årets lopp.

§10 Återvinningsdagen
Återvinningsdagen blir av den 14:e eller 21:a maj. Anslag kommer att sättas upp.

§11 Övriga frågor
● Parkeringar

○ Boende har påpekat att anställda på NUS nyttjar de avgiftsbelagda
parkeringarna på området. Då avgifterna infördes för ett antal år sedan så
övergick parkeringarna från att vara gästparkeringar till allmänna
parkeringar. Även om beläggningen är högre vid parkeringarna närmast
sjukhuset så finns det, sett till Tunnelbacken i stort, gott om parkeringar för
utomstående. Speciellt mellan Gluntens väg 9 & 19, där det finns ett
20-tal.



● Diskmaskin
○ Jonas tog upp att man i Västerbottens Kuriren den 7:e februari 2021 skrivit

en artikel: “Delade meningar om livsvillkor”, som pekade ut Tunnelbacken
som ett område med sämre levnadsvillkor än andra. Jonas menade att det
är viktigt att man jobbar med frågor om standarden i fastighetsbeståndet.
En specifik sådan fråga är att det i dagsläget inte är möjligt få installerad
en fullstor underbyggd diskmaskin som har standardmåtten 60
centimeters bredd samt är avsedd för en 90 cm hög diskbänk.
Diskbänkarna i beståndet är av en gammal standard som är lägre än
dagens 90 cm. Tommy meddelar att det i dagsläget inte är aktuellt att
erbjuda en sådan standardhöjning som tillval, i huvudsak av kostnadsskäl.

● Återvinning av plast
○ Jonas tog upp att flera artiklar i tidningarna det senaste året skrivit om att

plaståtervinningen i Sverige är mycket låg; det mesta förbränns. I Dagens
Nyheter den 18:e januari i år skriver man i artikeln: “Sopeldning av plast
värmer svenskarna om vintern” att mer än 90% av all plast förbränns
istället för att återvinnas. Jonas ställer sig frågan om det är lönt att
fortsätta lägga tid på att sortera plast? Tommy har inte aktuella uppgifter
om i vilken utsträckning den insamlade plasten på Klintvägen återvinns.

● Tvättstugan på Klintvägen 31
○ Schemaläggningen av tvättpassen ligger idag inte på samma klockslag

som för övriga tvättstugor där man delar in passen i kl. 07-12, 12-17 samt
17-22. Byte till schemaläggning av pass såsom i de andra tvättstugorna
efterfrågas. Tommy tar med sig frågan.

● Carport
○ I dagsläget finns inga planer på att göra om parkeringar till parkeringar

med carport.
● Målning av linjer för parkeringsrutor vid Klintvägen 15-19

○ De nya linjerna har gjort parkeringarna väldigt smala till den grad att det
upplevs svårt att parkera.

● Cykeltak
○ Tommy har undersökt saken men av olika praktiska skäl har det inte varit

möjligt att gå vidare i frågan.
● Facebook-grupp.

○ Gruppen “Tunnelbackens annonstavla” rekommenderas. Ägs av en
privatperson.



Minnesantecknare

____________________
/JONAS JAKOB ÖBERG/

Justerare Justerare

_____________________ _________________
/KRISTOFFER LIDSTRÖM/ /HANS JOSEFSON/


