
Protokoll: Kvartalsmöte 1999-11-10 mellan Förtroenderådet Rotary och SGS 
Närvarande: Stig Wallenborg, Torvald Haglund, Magnus Bonander, Henrik Broberg, David Tegg, Johan Gustafsson, 
Tobias Bergsten, Mats Lillieroth. 

§1. Mötet öppnat. 

§2. Dagordningen godkänd. 

§3. Mötesordförande:   Henrik Broberg 

§4. Mötessekreterare:   David Tegg 

§5. Justeringsmän:   Stig Wallenborg, Henrik Broberg 

§6. Tid för nästa möte:  Onsdagen den 23 februari 2000, kl. 18.00. 

§7. Genomgång av föregående mötesprotokoll: SGS ska samanställa en lista över kontaktpersoner för andra  
förtroenderåd på SGS områden. 

SGS kan tänka sig att installera vattenbesparning på rum och kök i 
samband med utflyttningar och renoveringar. 

Problemet med varmvattenrecirkulationen i E-huset har lösts 
genom att SGS installerat en större pump. 

SGS har ej ännu börjat bygga grillen p.g.a. sjukdom hos 
entreprenören.  Förhoppningsvis blir det gjort innan årsskiftet. 

Frågan om Skybar kom upp igen.  Stig sade att han uppskattar 
kostnaden för en spiraltrappa till 75000 SEK.  SGS kan ta på sig 
att bygga en sådan om FR står för halva kostnaden. 

§8. På gång inom SGS:  SGS fortsätter leta bostäder centralt.  Efterfrågan är hög. 
 

SGS fortsätter med målsättningen att fixa fast internetuppkoppling 
till alla sina bostäder.  Det förhandlas med universitet och 
Chalmers om detta. 

Det kan bli en måttlig höjning på hyran till nästa år, men SGS har 
som målsättning att den inte ska förändras. 

§9. FR:s synpunkter och idéer:  FR framförde åsikten att städningen i gympahallen är dålig.  SGS 
framhäver att den städas 1 gång/vecka men att den naturligtvis 
hinner bli smutsig emellan.  SGS ska dessutom byta ut trasiga 
lysrör och fixa armaturen till dessa i halltaket före årsskiftet. 

§10. Övriga frågor:  FR tog upp frågan om ljuddämpning i korridorerna.  Alla är  
överens om att det ekar mycket.  SGS ska undersöka detta och 
eventuellt testa ljuddämpning i en korridor efter årsskiftet. 

§11. Mötet avslutat. 
 

 

 

Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

 

 

 

 

David Tegg  Stig Wallenborg  Henrik Broberg   


