
Protokoll: Kvartalsmöte 2003-12-04 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 
 
Närvarande: SGS: Mikael Hermansson, Thorvald Haglund, Svante Stignor; FR: Karl 
Erixon, Michael Ernbert, Tor Lindström, Henrik Wallin, Peter Wold 
 
§1. Mötet öppnat.  

 
§2. Dagordningen godkänd.  

 
§3. Mötesordförande: Peter Wold 

 
§4. Mötessekreterare: Karl Erixon 

 
§5. Justeringsmän: Michael Ernbert (FR), Svante Stignor (SGS) 

 
§6. Uppläsande av föregående 
mötesprotokoll: 
 

Så skedde. 

§7. Tid för nästa FR-möte: Torsdag den 26 februari 2004, kl. 17:30 på SGS 
områdeskontor. 
 

§8. På gång inom SGS: Köken ska så småningom totalrenoveras. För 
matlagning under den aktuella perioden ska en 
byggfutt med kök ställas upp på gården.  
 
Aptuslås ska installeras till Vattentornet. 
 
Genom 202 nya lägenheter på Kviberg passerar 
SGS 6000-vallen för antal lägenheter. 
 
Containern på gården ska flyttas till lämpligare 
plats. 
 

§9. FR:s synpunkter och 
idéer: 
 
§9.1 Bastun. 
 
 
 
§9.2 Inbrott i pubförrådet. 
 
 
 
§9.3 Städning av trapphusen. 
 
 
§9.4 Information av SGS. 
 
 

 
 
 
Ett nytt aggregat ska ordnas till januari-februari 
enligt SGS. En grovstädning av bastu och 
duschrum ska också genomföras. 
 
Apropå detta rum kommer FR och SGS överens om 
att det ska få användas av SGS då FR/puben inte 
behöver det. 
 
Då detta på vissa håll inte gjorts på länge ska SGS 
åtgärda saken. 
 
SGS och FR enas om att det är viktigt att 
informationen till hyresgästerna ges även på 
engelska. 



 
§9.5 Rumstemperaturen. 
 
 
 
 
 
 
§9.6 Portkodsbyten oftare. 
 
 
 
 
§9.7 Parkering. 

 
Drag på rummen ska felanmälas. Det kan då bli 
aktuellt att byta täckningslister. Vissa 
balkongdörrar är enligt SGS aktuella att byta vilket 
förhoppningsvis kommer mildra problemet. I övrigt 
är rumstemperaturen ett erkänt problem som är 
svårt att göra något åt då ytterväggarna inte är 
korrekt isolerade från början. 
Byte av kod sker 2 ggr/år, inför vinter- och 
sommaruppehåll. Detta är enligt mötet tillräckligt. 
Viktigt är även att ytterdörren till gympasalen hålls 
stängd. 
 
FR vill ha fler parkeringsplatser. SGS har inga… 
FR frågade om man fick använda SGS egna p-
platser efter kontorstid vilket avslogs. 
 

§10. Övriga frågor. 
 

Ny FR-hemsida på gång. Nya info-blad om FR ska 
tryckas. 
Nya cykelställ planerade mitt på gården, vid 
betongräcket. Klart 2005. 
 

§11. Mötets avslutande.  
 
Vid protokollet: Justeras: Justeras: 
 
 
 
 

  
 
 

Karl Erixon Svante Stignor (SGS) Michael Ernbert (FR) 
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