Protokoll: Kvartalsmöte 1999-09-14 mellan Förtroenderådet Rotary och
SGS
Närvarande: Stig Wallenborg, Torvald Haglund, Henrik Broberg, David Tegg, Tobias Bergsten, Mattias.
§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 10 november 1999, kl. 18.00.

§7. Genomgång av föregående mötesprotokoll:

SGS ska samanställa en lista över kontaktpersoner för andra
förtroenderåd på SGS områden.
SGS ska stå för arbetskostnaden för att bygga en grill om FR står för
material och transport.

§8. På gång inom SGS:

SGS fortsätter leta bostäder centralt. Just nu byggs det några
lägenheter på Storgatan. Efterfrågan är hög.
SGS fortsätter med målsättningen att fixa fast internetuppkoppling
till alla sina bostäder. Det förhandlas med universitet och Chalmers
om detta.
SGS installerar belysning med sensor i vissa korridorer och testar
om detta lönar sig ekonomiskt.
Det kan bli en måttlig höjning på hyran till nästa år, men SGS har
som målsättning att den inte ska förändras.
Pub-bilen har stått felparkerad under större delen av sommaren. Pbots-ansvarig har därför fått stöd från vd att dra in pubens
parkeringstillstånd. SGS kan tänka sig att släppa sin översta P-plats
för att pub-bilen ska kunna stå där. Puben måste undersöka
alternativen.

§9. FR:s synpunkter och idéer:

Fler och modernare cykelställ är önskvärt, men SGS tycker att
dessa är för dyra.
Utländska bilar ställer ofta till problem genom att stå felparkerade
eller parkerade utan att betala avgift. Det är inte mycket SGS kan
göra åt detta. Det kan tydligen bli en ändrig i lagstiftningen så att det
är tillåtet att kedja fast ena hjulet.
FR framförde ett förslag om vatten- (och därmed värme-)
besparing. Det handlar om att strypa vattentillflödet i kök, dusch
och handfat, utan att sänka komfortnivån avsevärt. SGS tar till sig
detta och ska undersöka saken.
FR framförde ett problem med varmvattenrecirkulationen i Ehuset. SGS ska fixa detta.

§10. Övriga frågor:

FR ställde en fråga om hur fläktsystemet funkar. SGS
förklarade att det är ett centralt fläktsystem med ett rör som passerar
vertikalt i varje korridor. Att rengöra ventilen i badrummet åligger
hyresgästen själv. Detta kan enklast göras genom att dra ut den och
dammsuga den.

§11. Mötet avslutat.
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