NOTERINGAR

Borådsmöte Dalagatan
Datum: 12 nov 2019
Från SH: Mattias J, Rebecka, Cecilia, Shirzad , Jamil
Från borådet: Kent, Else, Siv, Ann, Lars, Carola

Diskussionspunkter:
o

o

o

o

o
o

o
o
o
o

o
o
o

Kommunikation mellan borådet och Sandvikenhus sker via mail och
telefon och möten med Östra områdeskontoret, Mattias Jansson. Korta
avstämningsmöten mellan borådet och Mattias varje månad.
Återkoppling sker från Mattias till Kent som ser till att info sprids.
Anteckningar från borådsmöten med Sandvikenhus AB dokumenteras
och sätts upp i trapphus och på webben.
Fr o m 2020 kommer kvartersvandring, miljödag och synpunktenträff
för området att slås ihop. Där kan man komma med synpunkter.
Hyresgästerna kommer också att kunna rangordna och välja mellan olika
förslag som områdeskontoret har för kvarteret.
Fråga kom upp om depositionsavgift för att låna kvarterslokalen, men
det är inte aktuell. Om lokalen inte städas kommer den hyresgäst som
lånat lokalen att bli debiterad för städning av städfirma.
Borådet önskar att se över reglerna för lokalen och tydliggöra var
brandfilt etc finns.
Ett förråd kommer att göras i ordning som redskapsbod. Mattias
funderar över lämplig lösning för att alla hyresgäster enkelt ska kunna ta
sig in i förrådet för att använda redskapen.
Önskemål om att utemöbler bärs in under vintern. Bovärdarna fixar
detta.
Önskemål om att snöskyfflarna sätts ut. Bovärdarna fixar detta.
Kent kommer att bli frivilligvärd för lokalen tillsammans med Siv för att
det ska bli ändå enklare att få tag på nyckeln.
Hyresgästerna har tidigare efterfrågat kantsten för att inte bilar ska köra
på gräsmattan. Det kommer inte att bli kantsten, då kommunen beslutat
att vägen ska se ut som den gör nu.
Det utreds om snörasskydd vid entréerna.
Tidsintervallet på hur länge portarna står öppna kommer att justeras
efter behov.
Samlingslokalen kommer att rustas före årsskiftet.
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