
 
Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 2004-02-26 
 
Närvarande: FR: Karl Erixon, Michael Ernbert, Henrik Wallin, Marcus Larsson, Daniel 
Vindevåg, Tor Lindström, Peter Wold, SGS: Svante Stignor, Thorvald Haglund   
 
§1. Mötet öppnat:  Ja 
 
§2. Dagordningen godkändes: Ja 
 
§3. Val av mötesordföranden: Henrik Wallin 
 
§4. Val av mötessekreterare: Marcus Larsson 
 
§5. Val av justeringspersoner: Svante Stignor (SGS), Michael Ernbert (FR) 
 
§6. Uppläsande av föregående mötes- Protokollet upplästes 
      protokoll :   

 
§7. Tid och datum för nästa möte: 2004-05-18 Klockan 17.30 
 
§8. På gång inom SGS:  SGS är inne på slutförhandlingarna om Kviberg. 

SGS skall bygga lägenheter i vattentornet på 
Guldheden. 
Rotary: Renoveringen av köken skall påbörjas i 
April, SGS räknar med att det skall ta en vecka 
per kök. FR skall vara med och bestämma vilken 
sorts kök som skall sättas in. Infochefen lägger 
upp info på hemsidan. 
Armaturerna i trapphusen skall bytas. 
Taken skall läggas om. 

 
§9. FR:s Synpunkter och idéer 
§9.1 Uppföljning av städingen i trapp- 
husen:   Städning påbörjas runt den 15:e mars. 
 
§9.2 Vem ansvarar för snöröjningen 
I trapporna:   Kommunen 
 
§9.3 Cirkulation av varmvatten i  
vattentornet:  SGS tittar vidare på problemet. 
 
§9.4 Varför höjdes Rotarys hyror 
Mer än andra SGS-områden: På grund av att elpriserna har gått upp. De som 

betalar sin egen el fick en lägre höjning. Elpriset är 
låst i ett år, därför påverkar inte de lägre 
elpriserna denna vinterns hyreshöjningen. 
Internetavgiften: Sgs vet inte varför den höjdes 
och de har inte hand om den.. Man får ställa 
frågan till nätgruppen. 

 
§9.5 När beräknas tvättmaskinerna 
Vara lagade: Sgs trodde maskierna var lagade men att "under 

reparation" lapparna glömts att ta bort av de 
ansvariga. Sgs skall undersöka. 
 

§9.6 Duschdrapperier vid bastun: SGS fixar 



    
 
 
 
§9.7 ComHem TV4+ ingår inte i basutbudet och kommer inte 

längre att finnas. Det har funnits hittils men 
endast i "promotion" syfte. 
Kan man ha digitaltvbox? 
Ja, det kan man! Har tidigare varit strul men 
ComHem skickar en tekniker som skall titta på 
problemet. 

 
§10 Övriga frågor 1. Solariet sönder: Sgs skall ta fram ett 

avgiftsunderlag för elektriker att fixa som FR 
troligtvis kommer att stå för. 

 
 2. Det fattas fortfarande plattor till pubtaket, SGS 

tar dit nya. 
 

3. Kallt på rummen och tätning av balkongdörrar 
och fönster: På sikt skall alla 
balkongdörrar/fönster bytas ut. Viktigt var att 
ventilen ovanför fönstret skulle alltid vara öppet 
(även på vintern) om man ville få det varmare. 
Om man fortfarande tycker att det drar mycket får 
man felanmäla till sgs så kommer de och antingen 
lägger in nya lister eller byter hela balkongdörren 
etc 
 

 
§11 Mötetsavslutande Ja 
 
 
 
 
Vid protokollet: Justeringsperson: Justeringsperson: 
 
______________ ______________ _______________ 
Marcus Larsson Svante Stignor Michael Ernbert 


