Protokoll: kvartalsmöte vår 2002 mellan SGS och Förtroenderådet rotary
Närvarande:

SGS: Mikael Hermansson
FR: David Tegg, Elin Sjöqvist, Johan Gustafsson, Tobias Bergsten, Vincent
Desmaris

§1. Mötet öppnat.
§2. Dagordningen godkänd.
§3. Mötesordförande:

Tobias Bergsten

§4. Mötessekreterare:

Vincent Desmaris

§5. Justeringsmän:

Mikael Hermansson (SGS), Johan Gustafsson (FR)

§6. Genomgång av föregående
mötesprotokoll:

FR-bladet delas ut till alla nyinflyttande hyresgäster.
Nya låssystemet kommer inom kort också på flera andra
av SGS byggnader.
Problemet med råttorna var fixat men de är tillbaka igen.
En enkät angående ett TV-utbud från ComHem
skickades. TV-utbudet ska utökas så snart som möjligt.
Basketkorgarna i idrottsalen är fixade.
Ny färg på D-Huset
Fastkrokar för badminton nätet har krokar ännu inte
installerats men detta ska åtgärdas snart.
Väggarna i idrottsallen kommer EJ att målas på grund av
ljuddämpnings problem, Dammsugning av väggarna kan
vara ett alternativ.
Ännu har ingen sagt upp sin parkeringsplats, vilket
innebär att Rotary inte får fler gästparkeringplatser.
Hyresgästen som klagat på för hög ljudnivå från puben
har nu flyttat.

§7. Tid för nästa kvartalsmöte:

Torsdag, den 30 maj 2002 kl 18.00 på SGS
områdeskontor.

§8. På gång inom SGS:

Hyresgästerna har flyttat in på Postgatan.
Byggnaden funkar bra nu, det tog tid att fixa små detaljer
och att få allt att fungera.
155 lägenheter ska byggas bakom GP huset. Om det
planerade hotellet inte byggs istället 280 lägenheter.
55 lägenheter ska byggas vid kronersgatan.
Kollektiven i huset på tredje långatan vill inte flytta, då blir
det inga lägenheten där.
Ca.100 Mobila Hus ska instaleras I Krokslätt.
150 nya lägenheten ska byggas på Hisingen.
Nya låssystemet ska fixas, Längenheternas nyckelar ska
även ge tillgång till köken och tvättstugorna.

§9. FR:s synpunkter och idéer:

Infobladet delas ut nu.
Råttorna är tillbaka vid soprummet och på gården. SGS
ska åtgärda problemet.
Ljudnivån: I rummet, som ligger närmast Puben och
Festrummet, kan ljudnivån när fester pågår inte skiljas från
bakgrundljudet från fläktarna när en dator är påslagen i
rummet.
Låset till festrummet ska bytas och 5 till 10 nycklar ska
delas ut till FR.
2B-Tvättstugan: När nya nyckelsystemet installeras ska
timern tas bort.
Strömbrytare: SGS ska kolla möjligheterna att installera en
strömbrytare, så att ev. Fester i TV-rummet kan avbrytas
av FRare.
TVrummets lampor ska bytas.
Ventilation: FR vill officiellt framföra klagomål att SGS inte
har städat efter utförda arbeten i flera av
studentlägenheterna och rummen.
Kökskort: SGS ska vara lite mer hänsynsfulla när de delar
ut de nya kökskorten. D.v.s. knacka på och vänta ett par
minuter, innan dörren öppnas till rummen.
Varje gång SGS öppnar dörren eller jobbar i ett rum måste
de lämna en lapp som ser ut så här.

Finns det inga såna, kontakta Mikael Hermansson eller
FR.
SGS ska meddela tidigare när de behöver komma in i
rummen.
§10. Övriga frågor:

Inga

§11. Mötets avslutade.
Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Vincent Desmaris

Mikael Hermansson

Johan Gustafsson

