
Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 
 

 
Närvarande:   SGS: Mikael Hermansson 

FR: Tomten, Henrik Wallin, Cecce, Marcus Larsson 
   
 
§1. Mötet öppnat:  Ja 
 
§2. Dagordning godkänd:  Ja 
 
§3. Mötesordförande:  Tomten 
 
§4. Mötessekreterare:  Marcus Larsson 
 
§5. Justeringsmän:  Mikael Hermansson(SGS), Cecce (FR) 
 
§6. Uppläsande av föregående  
protokoll:  Information om det nya låssystemet (aptus) 

kommer även ges på engelska. 
  

Öppningsknappar i korridorerna för öppning av 
entrédörrarna kommer ej att finnas. Det kommer 
inte att sättas dit några lås på korridorsdörrarna, 
detta pga att utrymningsvägar då blir blockerade 
för alla boende utom de i den specifika korridoren. 
Samt att det skulle kosta för mycket. 

    
Angående den brända lampan i D uppgången så 
vet SGS för närvarande inte vad de skall göra med 
den. 

  
SGS skall se till så att alla nyinflyttade får 
informationsbladen från FR. 

 
§7. Tid för nästa kvartalsmöte: Tisdagen den 13 maj klockan 18.30 på SGS 

områdeskontor. 
 
§8. På gång inom SGS: Det nya låssystemet kommer att tas i bruk någon 

gång under april månad. Systemet kommer att 
täcka entrédörrar, tvättstuga, cykeldörrar och 
garagedörrar. Förhoppningsvis kommer systemet 
även tillämpas på köksdörrarna, men beslut om 
detta är ej ännu fattat. Kod kommer att kunna 
användas mellan klockan 06.00 och 24.00. 

  
Källarröjning kommer att ske om ca två veckor. 

  
Vårt It nät skall i år anslutas direkt till sunet.  
 
Grillen på gården skall förses med någon sorts 
låsanordning detta för att nyckel, och därmed 
ansvar för städning, skall bli tvunget att kvitteras 
ut för användande av grillen. 

  
SGS har skaffat ny logo. 



 Taket i puben skall fixas vid midsommar.  
Pubansvarig skall kolla upp var han vill ha 
högtalarna i taket och meddela SGS detta då att 
innertaket kan anpassas till högtalarna. 

 Puben klarade brandinspektionen, med undantag 
för plastfilmen som sitter över 
nödutgångsskyltarna. 

  
Även idrottshallen klarade brandinspektionen med 
undantag för en nödutgångsskylt vars glas är 
sönder. Skall åtgärdas och någon form av galler 
skall sättas upp för att skydda skylten. Taket i 
idrottshallen skall också lagas så fort vädret 
tillåter. 

  
Ventilationen i fotorummet är ännu inte rensad. 

  
Frågan om It-avgifterna skall skilja mellan de som 
betalar 10- och de som betalar 12-månaders hyra 
har ännu inte fått något svar. 

  
SGS har jagat råttor och lyckats få bort problemet. 

  
SGS mål med temperaturen i rummen är 20 
grader. Om det är för kallt skall felanmälan 
skickas in, frågan skall ej dryftas vid 
kvartalsmöten. 

 
§9. FR:s synpunkter och idéer: Vi kommer inte att få någon mattvättmaskin. SGS 

menar att det inte finns på andra ställen och så 
skall det inte finnas här heller. 

  
Bastuaggregatet är ett torrbastuaggregat och man 
får alltså inte kasta vatten på det! 

  
FR vill ha tillgång till säkringar eller strömbrytare 
för strömmen i TV rummet för att kunna bryta 
strömmen om icke sanktionerade fester äger rum 
där. SGS skall kolla upp om detta är möjligt. 

  
Den allmänna toaletten skall låsas. 

  
Ruttna rummet är och skall förbli låst och utan 
funktion. 

  
Parkering utanför puben är inte tillåten därför 
kommer ägare till bilar som parkeras där bötfällas. 

 
§10. Övriga frågor: 
 
§11. Mötets avslutande: Ja 


