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NOTERINGAR 

Möte för att bilda boråd, Västerled 136-144 
 
Datum: 8 april 2019 
Medverkande hyresgäster: Mia Strid, Inger Hedenström. Britt-Marie Holmkvist  
Medverkande från Sandvikenhus: Lena Wernersson, Monica Hägglund, Cecilia Book 
Partanen. 

Kontaktuppgifter till borådsmedlemmar: 

 Britt Marie Holmkvist, Västerled 136, 072-517 69 96, b-m-51@hotmail.com 
 Inger Hedenström, Västerled 136, 070-229 64 74, ingerhedenstrom07@gmail.com  
 Maria (Mia) Strid, Västerled 144, 070-731 12 44, betongskiten@hotmail.com 

 
 
Det bestämdes att Inger är sammankallande i borådet. Borådet träffas så ofta de vill. 
Sandvikenhus medverkar när borådet önskar det, dock minst en gång om året.  
 
Det kommer att sättas upp en infolapp i trapphusen och läggas ut information på 
hemsidan om borådet, kontaktinfo. Cecilia skriver ihop det. 
 
Borådet funderar på hur och när de kan träffa hyresgästerna för att få input och förslag 
på förbättringar. Bra start blir att träffa hyresgäster i området under miljödagen, 4 juni. 
 
Bra om borådet är med på kvartersvandringen som kommer att vara senare i april. 
 
Borådet tror att det finns intresse för hyresgäster att samlas och samtala och umgås i 
kvarterslokalen t ex för att lägga pussel. 
 
Kvarterslokalen 
Knut vill fortsätta som frivilligvärd för lokalen och sköter utlåning. Det ska finnas 
infolapp i trappuppgångarna om att man kan låna kvarterslokalen. Cecilia skriver ihop 
infolapp för uppsättning i trapphus.  
 
Borådet (via Britt-Marie) förmedlar till Knut att privata saker plockas bort. 
 
 
Budget 2019 

 Vill köpa in blommor och blomurnor till entréerna. Lena och Monica kollar på 
Bernö.  

 Jord och blommor beställs senare. 
 Borådet funderar på övriga önskemål. 
 Tips kan komma upp på kvartersvandringen och/eller på miljödagen i juni. 

 
 
Övrigt 
- Sandvikenhus lämnar ut inbjudan till möte för boråd och frivilligvärdar den 24 april. 
Borådet ska försöka vara med då. 
 
- Önskemål om att personalen som röker på Kremlan fimpar i en glasburk eller askkopp, 
då det är mycket fimpar på backen. Sandvikenhus kontaktar Kremlan om detta. 


