
Protokoll: Kvartalsmöte 2002-09-02 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 
 
Närvarande: SGS: Mikael Hermansson, Thorvlad Haglund; FR: Tobias Bergsten, 
Vincent Desmaris, Dimitri Syritellis 
 
§1. Mötet öppnat. 
 

 

§2. Dagordningen godkänd. 
 

 

§3. Mötesordförande: 
 

Tobias Bergsten 

§4. Mötessekreterare: 
 

Vincent Desmaris 

§5. Justeringsmän: 
 

Tobias Bergsten (FR), Dimitri Syritellis (SGS) 

§6. Genomgång av föregående 
mötesprotokoll: 

FR-bladet: Delas ut av områdeskontoret. 
 
Nya låssystemet:Liseberg köpte samma systemet 
och SGS mistänker att det inte funkar just nu. 
Troligvis kommer nya låssystemet att installeras 
detta året först på gruppköksdörrerna och 
utdörrerna. 
 
TV-omröstningen: ComHemsbasutbud ska 
installeras i September. Hyresgästarna ska betala 
f.o.m. första oktober. 
 
Idrottshallen: SGS ska kontakta en entreprenör för 
att dammsuga väggarna. 
 
Råttorna: Mikael har fortfarande sett några på 
Viktor, gift är därför utlagt. 
 
TV/Biljardrummet: Lamporna är fortfarande ej 
utbytta, p.g.a semester under sommaren enligt SGS. 
 
Det har varit dåligt städning efter OVK, Mikael tog 
upp det direkt med OVK. 
 
SGS har börjat att lämna en lapp, vid ingrepp i  ett 
rum. Hyresgästerna är väldigt positiva till 
initiativet. 
 
Strömbrytarsystement till TV-Rummet skall 
undersökas. 
 
FR kan inte ”lappa” hyresgästerna som parkerar för 
länge. Bara SGS kan göra det. 

§7. Tid för nästa FR-möte: Måndag den 25 november, kl. 17:30 på SGS 
områdeskontor. 



§8. På gång inom SGS: SGS ska fortsätta bygga temporära lägenheter. 
285 nya lägenheten ska byggas i hella Göteborg 
Bygglov för ombyggnad av kronhusgatan är under 
behandling. 
Lysrörarmaturerna i korridorerna ska byggas i höst. 
I september, avgörs om kollektivet kan bo kvar på 
Tredje Långatan. 
 

§9. FR:s synpunkter ich idéer: Containersplats: SGS skulle undvika sopcontainern 
permanent utanför gästernas fönster 
Utegrillen: FR föreslår att ett plastpåsesystem 
installeras vid grillen, för att underlätta städning 
under en grillning. SGS ska installera ett sådant 
system innan nästa sommar. 
 
Ventilation och städnings var ganska dåligt dem 
senaste månader. SGS lovar att det var bara p.g.a. 
semester. 
 
Fotorummet: luftfuktigeheten var jätte hög under 
sommaren, SGS ska kolla varifrån problemet 
kommer. 
 
Köksgrovrengöring: utgärdas i sommar. 
 
Gästparkeringplats: SGS kommer att undersöka om 
det inte fanns någon uppsägning inom de två sista 
år. 
 
Papersåtervinning: Många gästerna vill ha tillbaka 
paperåtervinning. SGS ska åtgärdas det. 
 
Internetavgift: FR påpekar att hyresgästarna som 
betalar 12 månadershyra betalar 300 SEK mer varje 
år för IT-nätverket. 
 

§10. inga övriga frågor. 
 

 

§11. Mötes avsltande. 
 

 

 
 
Vid protokollet Justeras Justeras 
 
 
 
 

  
 
 

Vincent Desmaris Mikael Hermansson Dimitri Syritellis 
 


