
Protokoll: Kvartalsmöte 2001-02-28 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 
 
 
 
Närvarande: SGS: Mikael Hermansson, Torvald Haglund, <representant för Datanätgruppen>; FR: Johan 
Gustafsson, Mattias Hedlund, David Tegg, Daniel Vindevåg, Vincent Desmaris, Yves Moreau 
 
§1. Mötet öppnat 
 
§2. Dagordningen godkänd. 
 
§3. Mötesordförande: David Tegg 
 
§4. Mötessekreterare: Daniel Vindevåg 
 
§5. Justeringsmän: Mikael Hermansson (SGS), David Tegg (FR) 
 
§6. Nätverket FR tycker att nätverket fungerar dåligt på nätterna, routern för 

Rotary och Vattentornet (193.11.234.1) går ner ett par minuter 
ibland. DNG känner inte till detta och tror att problemet kan 
vara lokaliserat till enskilda nätsegment. FR blir lovade en 
karta över nätverket för att kunna utröna vilket som är fallet. 

 
 FR vill ha ett switchar istället för hubbar, för ökad säkerhet 

samt bättre nätutnyttjande. DNG tycker säkerhetsmedvetna 
individer skall använda kryptering. SGS tycker att switchar blir 
för dyrt, uppskattningsvis 400 KSEK. FR tycker detta är en 
motiverad kostnad då hyresgästerna på R + V årligen betalar 
500 KSEK för nätverket samt att SGS inte betalar något för 
nätaccessen. 

 
 
§7. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Ordförande läste upp. 

Kabeltv, se egen punkt. 
 
SGS har ännu ej satt upp infällbara krokar i gympasalen.  De 
lovar dock att göra detta snart. 
 

 Toaletterna utanför SGS kontor har försvunnit pga. 
ombyggnad. Puben har fått en andra toalett. 
Europolitans önskan om att hyra hobbyrummet är ej aktuellt 
längre. 

 FR har tagit itu med festproblemet i biljardrummet, FR-rummet 
kommer att kunna hyras av de boende. 

  
 SGS kommer omgående att fixa en gästparkering till, fyra 

totalt. Tolv timmars gratis parkering gäller. FR ansvarar för att 
detta fungerar. 

 
 Sophantering: Två tömningar per vecka. Containern på gården 

försvinner. 
 

Dålig städning av gympasalen påtalades återigen.  SGS lovar 
att på något sätt försöka få bort dammet i väggarna. 
 
FR behåller sitt önskemål om den projekterade trappan mellan 
puben och FR-rummet. 

  
 



§8. Tid för nästa Kvartalsmöte: Onsdagen den 23 Maj 2001 kl 18.00 på SGS områdeskontor.
  

§9. På gång inom SGS: SGS fixar fler bostäder, nu senast på Postgatan och 
Kronhusgatan. Projektet att göra om ännu ett vattentorn till 
studentbostäder drar ut på tiden då området måste klassas om. 

 Rosendal renoveras för 38 MSEK 
 
§10. Sopcontainern: Skall försvinna. SGS ser istället till att soprummet töms två 

gånger i veckan, och undersöka möjligheterna att ställa en låst 
container på annan mindre störande ort. 

 
 
  
§11. Digital-TV, Kanalplatser Alla hyresgäster kommer att bli erbjudna digital-tv från 

Telenor. Hyresgästen får bestämma om han/hon vill ha paketet 
och i så fall stå för kostnaden själv.  Införandet är försenat, men 
kommer troligtvis till Rotary någon gång i mars/april.  
SGS kommer fortsättningsvis att tillhandahålla de fria 
kanalerna 1-6 och ZTV. Oklart vad som sker då vissa kommer 
sändas digitalt. FR får behålla de kanalplatser de redan förfogar 
över, dessa kommer att användas för informationsändamål. 

 
 
§12. FR:s synpunkter och idéer: FR behöver nytt lås till FR-rummet då denna nyckel skall lånas 

ut till hyresgästerna.  
 
FR efterfrågade en kraftigare dörr till sattelitrummet pga. 
inbrottsrisken.  SGS kan tänka sig stå för arbetet om FR köper 
dörren. 
 
FR påtalade sprickbildning i fastigheten ev. pga. av 
sprängarbetet. SGS noterade detta men hänvisade till att 
Sprängkonsult AB ansvarar för att kontrollera om 
sprickbildning uppkommit pga. sprängarbetet. 

  
FR tog upp att ett framtida projekt för SGS kunde vara att 
bygga in ’Smarta Hus’ funktioner på Rotary, tex. elektroniskt 
bokningssystem av tvätt-tider. SGS svarade att detta inte var 
aktuellt under överskådlig framtid. 

 
 FR nämnde återigen att SGS skulle dela ut FR:s infolapp till 

alla nyinflyttade då FR ännu inte fått detta klart. 
 
 
§12. Övriga frågor. FR efterfrågade möjligheten att kunna bryta strömmen till 

biljardrummet ifall otillåtna fester förekommer där. SGS skall 
undersöka detta. 

 
 
§13. Mötets avslutande:   
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
 
 
____________________ ____________________ ____________________  
Daniel Vindevåg Mikael Hermansson David Tegg 


