
Minnesanteckningar Klintvägens kvartersråd 2018-11-13

Närvarande: Tommy Thysell, Jonas Öberg, Brita Dahl, Katrin Lundström, Anders
Persson, Paul Åström, Mattias Jämtlöv, Björn Danielsson, Helena Lewandowska.

§1 Val av justerare
Katrin Lundström valdes.

§2 Ekonomi
● Rådet har förbrukat 13000 av 23000 kronor.
● En våningssäng har köpts in till gästrummet.
● Snickeriet har kompletterats av Paul Åström med bland annat ny

borrmaskin och diverse verktyg. Geringssåg, samt skyddsutrustning
kommer att köpas in.

● Jalusier till kvarterslokalen kommer att köpas in.
● En extra bädd köps in till gästrummet.

§3 Ansvarsfördelning
● Listan på personer med nycklar till bastun kommer att uppdateras.
● Helena Lewandowska blir kontaktperson för hemsidan.
● Informationsfoldern kommer att uppdateras.
● Hemsidan kommer att uppdateras.

$4 Återvinningsdag 2019
● Återvinningsdagen kommer att ske en lördag i maj 2019.

$5 Tommy informerar
● En ny folder med information om källsortering finns tillgänglig hos Tommy.
● Den tilltänkta vägen för byggtrafik längs med Klintvägen kommer inte att

bli av. Detta på grund av att den infart som gjorts via Holmsundsvägen till
byggområdet är tillräcklig.

● Vid infarten till sjukhusparken finns en informationstavla för de arbeten
som pågår på sjukhusområdet.

● Pulkabacken från Geriatriken ner mot dammen i sjukhusparken kommer
att vara kvar.

● Ett tiotal ytterdörrar på området kommer att bytas.
● Målning i samtliga trapphus kommer att ske.
● Möjlighet till Internetuppkoppling i kvarterslokalen är under utredning.



● Elektronisk bokning av gemensamma utrymmen är under utredning.

$6  Boendeförslag
● En uppfällbar sits har installerats på Klintvägen 25. Ytterligare en sits finns

hos Tommy om behov skulle uppstå.
● Jonas föreslår att postboxar som klarar stora brev installeras på

Klintvägen 7.
● Jonas föreslår att det grusupplag vid parkeringen på Gluntens väg 21 som

var under våren 2018, flyttas till en annan plats våren 2019.

$7 Övriga frågor och information
● En julmarknad kommer att ske på Hjältarnas hus. Mer information

kommer.
● Trygghetsvandring har genomförts som berörde belysning,

trafiksituationen och halkbekämpning. En sammanställning kommer att
komma.

Minnesantecknare Justerare

________________ ___________________
/JONAS JAKOB ÖBERG/ /KATRIN LUNDSTRÖM/


