Protokoll: Kvartalsmöte 2001-09-12 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary
Närvarande: SGS: Mikael Hermansson, Torvald Haglund; FR: Vincent Desmaris, Per-Magnus
Jakobsson, David Tegg, Marcus Claesson
§1. Mötet öppnat.
§2. Dagordningen godkänd.
§3. Mötesordförande :

David Tegg

§4. Mötessekreterare :

Per-Magnus Jakobsson

§5. Justeringsmän:

Mikael Hermansson (SGS), David Tegg (FR)

§6. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Bordlades till nästa kvartalsmöte.
§7. Tid för nästa kvartalsmöte:

Onsdagen den 5 December 2001 kl 18.00 på
SGS områdeskontor.

§8. På gång inom SGS.

SGS informerade om den stora efterfrågan på
hyreslägenheter, för närvarande 9000
studenter i kö för lägenhet. SGS informerade
även om nuvarande projekt på Postgatan, 3:e
Långgatan, Kronhusgatan samt Backaröd.

§9. Infoblad.

FR påpekade vikten av att varje nyanländ hyresgäst ska bli tilldelad ett informationsblad.
SGS ska se till så att detta efterlevs.

§10. Råttorna.

SGS har kontaktat Anticimex. FR ska visa var
de kända råtthålen finns.

§11. Digital TV.

SGS funderar på att skicka ut en enkät till
samtliga hyresgäster för att undersöka
intresset av Digital TV. Ett eventuellt
erbjudande kan vara TV 3, Kanal 5, Viasat sport
samt Z TV för ca 215 kr/år.

§12. Nya dörrlåssystemet?

SGS funderar på att byta till ett nytt låssystem
vilket innebär nya nycklar samt nya
låscylindrar. Varje nyckel skulle vara utrustat
med ett elektroniskt chip, vilket möjliggör att
varje nyckel skulle kunna spärras vid behov.
FR efterfrågade möjligheten att kunna ha en kod
till portarna inom ett visst tidsintervall. SGS
undersöker detta.
SGS informerade om att portkoden kommer att
bytas i oktober.

§13. FR:s synpunkter och idéer.

FR undrade om möjlighet att utöka tvättiden i
tvättstugan vid B-uppgången till 24.00. SGS
menade att detta inte var aktuellt med tanke på
bullernivån.
FR påpekade att en av basketkorgarna i
idrottshallen håller på att lossna. SGS lovade att
fixa detta.
FR påpekade en missfärgning av en vägg i Duppgången. SGS undersöker detta.
FR efterfrågande nya infällbara krokar till
idrottshallen. SGS ska köpa nya krokar och sätta
upp dem på lämplig höjd.
FR undrade om städningen i idrottshallen. SGS
ska måla om väggarna med en dammavvisande
färg.
FR anser att en soptunna vid grillplatsen är
nödvändig. Detta ska ordnas av SGS.
FR informerade om att lampor behöver bytas i
TV/biljard rummet. SGS fixar detta.
FR önskar utöka antalet gästparkeringsplatser,
SGS menar att detta krävs att någon som idag
har p-plats ger upp den eller flyttar.

§14. Övriga frågor

Hyresgäst i rum 2105 klagade på allt för hög
ljudnivå under stora delar av natten ifrån puben
och festlokalen. FR ska deltaga på nästa
pubmöte för att se till att regler gällande ljudnivå
och tid följs. SGS önskade en kopia av nämnda
regler.
FR undrade om de ojordade uttagen på Rotary.
SGS sa att det skulle kosta 1500kr/rum att
installera jordade uttag och att det inte var
aktuellt.

§15. Mötets avslutande.
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

________________________
Per-Magnus Jakobsson

_______________________
Mikael Hermansson

___________________
David Tegg

