
Protokoll kvartalsmöte
Onsdag 3 september 2008 kl. 18.00

Plats: SGS områdeskontor på Rotary

Närvarande: 
Mötesordförande: Daniel Andersson FR
Mötessekreterare: Johanna Andersson FR
Justeringsmän: Mikael Hermansson SGS och Oskar Ingemarsson FR
Övriga närvarande: Louise Adler

Johan Annell FR
Andreas Draganis FR
Ingrid Edman FR
Pia Engström SGS 
Jan-Anders Johansson Datanätsgruppen 
Leonard Schmidt FR 
Pär Petterson FR 

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns. 

§ 3. Val av mötesordförande
Daniel Andersson väljs till mötesordförande.
 
§ 4. Val av mötessekreterare
Johanna Andersson väljs till mötessekreterare. 

§ 5. Val av två justerare
Mikael Hermansson och Oskar Ingemarsson väljs till justeringsmän.

§ 6. Tid för nästa kvartalsmöte
Nästa kvartalsmöte beslutas till den 25 november klockan 17, SGS områdeskontor.

§ 7. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll läses upp.

§ 8. Internetavtalet på SGS 
Jan-Anders  från  Datanätsgruppen  är  på  besök  för  att  besvara  FR:s  frågor  gällande 
Internetavtalet. Daniel läser först upp FR:s frågor som främst berör att det är obligatoriska 
Internetavgiften, att Internet helt stängs av vid en viss trafikgräns samt spärr av portar. 

Jan-Anders svar: Jan-Anders förklarar att internetavtalet var och är obligatoriskt på grund av 
att det krävdes för att räkna hem investeringen när den gjordes. I framtiden kommer dock 



hyresgästerna kunna välja kapacitet, vilket redan nu har slagit igenom på Lindholms allén där 
exempelvis hyresgästerna har en individuell elräkning.

Jan-Anders förklarade att det är lättare att stänga av än att strypa trafiken. Frågan var gränsen 
ska dras kan diskuteras. Ute på Lindholmen klipps trafiken inte av på grund av IP-telefoni. 
Det finns dock fler.

Portspärr ska omprövas.

Registreringen vid Kaserntorget kommer till hösten 2009 att försvinna och det ska räcka med 
att skicka in en underskrift och ordna med registreringen hemma.

Jan-Anders kommer att återkomma med svar som han inte kunde svara på under mötet.

§ 9. På gång inom SGS
• Johannebergs  vattentorn:  I  slutet  av september  beräknas underhållet  av putsen och 

läckande fönster vara klart.
• Guldhedens vattentorn: I december ska tornet vara redo för sina första hyresgäster. 
• Lindholmsallén: Allt är uthyrt. 
• Ombyggnation  områdeskontoret:  Kommer  igång  i  februari  2009  då  det 

förhoppningsvis har hittats en billigare lösning.
• Matematiskt center: Ligger för tillfället på is, men det ska byggas. 

§10. Vad händer i FR Rotary?
• FR har fått nya medlemmar i form av Louise Adler och Andreas Draganis.
• I våras anordnades en lyckad grillfest på gården.
• SGS ställer upp på att dela ut inbjudan till husmötet som kommer att hållas senare i år.
• SGS kan troligen erbjuda förvaring av solstolarna under vinterhalvåret. 

§11. Golvet i motionshallen
Golvet har gått tillbaka. Antagligen blir det en gummimatta på parketten. Eventuellt ska linjer 
målas.

§12. Rotary Pub
Puben  är  igång  efter  sommaruppehållet.  Det  förekom  inga  klagomål  under  sommaren. 
Ekonomin var dålig under sommaren på grund av att flera fasta avgifter  inkom samtidigt. 
Priserna har höjts för att ekonomin ska gå runt.

§13. Uppfräschningen av biljardrummet
Under  sommaren byttes  taket  ut.  Nästa projekt  är att  måla väggarna, förslagsvis i  en ljus 
neutral färg. TV:n kan i samband med ommålning slängas däremot ska stereo och högtalare 
sparas.

§14. Fast cykelpump – hur har det fungerat?
Cykelpumpen har fungerat bra.

§15. Övriga frågor
• Ventilationen i badrummen: Det ligger på hyresgästernas ansvar att själva rengöra.
• Dörren till soprummet är svåröppnat. Ska ses över.



• Effektivare torkskåp efterfrågas från hyresgästerna. Skåpen byts dock ut efterhand, när 
de inte fungerar. 

• Nödutgången i idrottshallen ska ordnas vid ombyggnationen. 
• Mikael poängterar vikten av att hålla rent i puben och att ljudnivån hålls dämpad.

§16. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat. 

Vid protokollet: Justeringsmän:

……………. …………..                      ……………………………………….
Leonard Schmidt 

Johanna Andersson
…………………………………………
Mikael Hermansson


