Protokoll: Kvartalsmöte 2000-11-29 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary

Närvarande: SGS: Mikael Hermansson, Magnus Bonander (fastighetschef); FR: Tobias Bergsten, Johan
Gustafsson, Mattias Hedlund, Fredrik Olsson, David Tegg
§1. Mötet öppnat
§2. Dagordningen godkänd.
§3. Mötesordförande:

Mattias Hedlund

§4. Mötessekreterare:

Fredrik Olsson

§5. Justeringsmän:

Mikael Hermansson (SGS), Mattias Hedlund (FR)

§6. Genomgång av föregående mötesprotokoll:

Sekreteraren läste upp.
Åtgärdat av SGS:
Gympahallen och bastun är åtgärdade och infällbara krokar
kommer att monteras för näten. Mattias påpekade att det läcker
in i gympahallen.
Problemet med obehörigt folk på Rotary:
FR ska diskutera lösning till låsen till ytterdörrarna och ev till
de gemensamma utrymmen.
Parkeringsfrågan:
SGS fastighetschef Magnus Bonander fanns på plats för att
kunna besvara vår kritik av
1. Avsaknad av besöksparkering
2. Parkeringsvaktens beteende.
Då man från SGS redan talat med parkeringsvakten, inriktade
sig diskussionen i stället på punkt 1.
SGS har som policy att ta betalt för sina p-platser och det är
med tanke på det tidigare dåliga intresset hos studenterna, som
man även hyr ut till icke-studenter (statistik: majoriteten som
hyr är icke-studenter). Enligt Magnus har dock studenterna
förtur i kön, så länge det finns en kö, men det finns ingen
möjlighet att göra sig av med hyresgäster bara för att de inte är
studenter. SGS ska diskutera differentierade avgifter och ett
omformulerat kontrakt med uppsägningsmöjlighet.
Orsaken till gästparkeringens förvinnande är att de utländska
studenterna misskött sig, men totalt 4st platser ska åter bli för
besök, varav 2st redan är återställda. Enligt normen bör det
finnas fler, men SGS har inga planer att leva upp till normen.
De återskapade platserna ska vara gratis och FR fick i uppgift
att undersöka p-regler, exempelvis maxtid.
Den projekterade trappan mellan puben och FR-rummet:
Pga stramare budget hos SGS finns inget utrymme just nu, men
FR ville ha kvar sitt önskemål.
Ordningsregler:
Städaren skall påpeka skräp i korridoren.
Sophanteringen:
Fungerar bra för tillfället, men SGS ska på sikt se över en bätte
lösning.

Containern på gården:
SGS arbetar på flytt.
Städning av gemensamma utrymmen:
SGS ska undersöka lämplig storstädning av gympahallen.
§7. Tid för nästa FR-möte:

Onsdagen den 28 februari 2001 kl 18.00 på SGS
områdeskontor.

§8. På gång inom SGS:

Kabel-tv:
Alla hyresgäster kommer att bli erbjudna digital-tv från
Telenor. Hyresgästen får bestämman om han/hon vill ha
paketet och i så fall stå för kostnaden sjäv.
Toaletterna utanför SGS områdeskontor försvinner och i stället
kommer ytterligare en toalett att byggas i puben.
Europolitan är intresserat av att lägga beslag på hobbyrummet.
FR vill vara uppdaterat i diskussionen.
SGS klagade på att det förekommit fester i biljardrummet med
nedskräpning som konsekvens. FR åtog sig att ta upp frågan
om festförbud på husmötet.

§9. SGS information till hyresgästerna.

FR krävde mindre agressiva infoblad och en högre
integritetskänsla till de som ska göra arbeten på
studentrummen. Krav: Lappa innan man går in.

§10. Internet:

Fungerar dåligt. SGS hänvisade till Netadmin-gruppen.

§11. FR:s synpunkter och idéer:

FR vill i samband med införandet av kabel-tv reservera två
eller tre kanaler för att kunna sända information från FR och
SGS. FR ska lägga mer precist förslag.
FR bad SGS dela ut FR:s infolapp till alla nyinflyttade.

§12. Övriga frågor.
§13. Mötets avslutande:

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Fredrik Olsson

Mikael Hermansson

Mattias Hedlund

