
Protokoll: Kvartalsmöte 2004-09-20 mellan SGS och Förtroenderådet Rotary 
 
Närvarande: FR: Carl Bakhouch, Ragnar Burenius, Karl Erixon, Fredrik Stål, 
Michalis Vassilas, Daniel Vindevåg, Henrik Wallin, Peter Wold, SGS: Thorvald 
Haglund, Klas Jonasson 
 
§1. Mötet öppnat. 
 

Ja 

§2. Dagordningen godkänd. 
 

Ja 

§3. Mötesordförande: 
 

Karl Erixon 

§4. Mötessekreterare: 
 

Ragnar Burenius 

§5. Justeringsmän: 
 

Klas Jonasson (SGS), Fredrik Stål (FR) 

§6. Uppläsande av föregående 
mötesprotokoll: 

Protokollet upplästes 

§7. Tid för nästa FR-möte: Onsdagen den 24 november kl 17:00 
§8. På gång inom SGS: Köken ska precis börja renoveras. Börjar i E-

uppgången. Under bygget är tanken att gamla 
kylarna ska placeras utanför i korridoren så att 
viss möjlighet till förvaring av mat finns under 
bygget. Man har även tagit beslut om att 
installera brandvarnare i köken i samband med 
renoveringen. De sista köken ska vara 
färdigrenoverade i januari. 
Ev kommer våra entrédörrar bytas ut. Oklart om 
och när, men det är förslaget. Efter det på 
prioriteringslistan finns nya postboxar.  
 
Andra etappen på Kviberg inledd. 209 bostäder. 
Den tredje etappen är projekterad. 
 
Boenden på Birger Kronhusgatan invigda. 124 + 
56 bostäder. 
 

§9. FR:s synpunkter och idéer:  
 

§9.1 FR-reklam på hyresavin FR har en tanke om att informera om husfesten 
via hyresavin. SGS positiva. FR ska titta på det. 
 

§9.2 Låset till Vattentornet Det går fortfarande att komma in i vattentornet 
med vanliga Rotary-nyckeln. SGS ska titta på 
det. 
 

§9.3 Tillgång till grovsoprum FR undrar varför vi inte kommer in i 
grovsoprummet. SGS meddelar att det inte är ett 
grovsoprum utan en förvaring för deras 
kemikalier. Dock förekommer funderingar kring 



utökade faciliteter på parkeringsdäcket. 
§9.4 12h parkeringsplatser Det allmänna intrycket verkar vara att 

gästparkeringarna till stor del används av samma 
bilar om och om igen. Detta är inte tanken, de är 
till för tillfälliga gäster. Saken diskuteras igenom 
och FR ska försöka hålla bättre koll och lappa 
bilar som står för länge. 
 

§10. Övriga frågor. 
 

Inga övriga frågor 

§11. Mötes avslutande. 
 

Ja 

 
 
Vid protokollet Justeras Justeras 
 
 
 
 

  
 
 

Ragnar Burenius Klas Jonasson Fredrik Stål 
 


