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Nä rvarande: Olle Eriksson, Peter Malmhake, Henrik Mö ller
Mö tet inleddes med att Peter Malmhake redogjorde fö r hur styrelsen arbetat senaste
å ret och vilka frå gor som varit aktuella.
Bestä mdes att den huvudsakliga uppgiften fö r styrelsen blir att fö rbereda fö r att en ny
styrelse kan utses vid nä sta å rsmö te och fö rbereda fö r en nystart till 2019.
Frå gestä llning/idé
Enkä t i huset fö r att få mandat att driva
fö reningen och ta reda på vilka frå gor
som de boende uppfattar som viktigast.

Beslut
Frå gan skjuts på framtiden. Det blir fö r
krå ngligt och tidsö dande just nu.

Skapa engagemang i huset, hur?

Vad som på sikt bö r vidareutvecklas ä r den
atmosfä r som inns i huset. Mä nniskor i
samverkan i en trivselfrä mjande arkitektur.
Nä r vi samlat ler engagerade kan vi å ter ha
kraft att genomfö ra trivselskapande
arrangemang. Fotoutstä llning med
hyresgä sternas egna bilder i korridorerna
var en av idé erna.
Henrik Mö ller skissar på hemsida som
kompletterar Bladet och som signalerar
inkludering, trivsel, mö ten.
Frå gan inte lä ngre aktuell eftersom HGF
Sydost aldrig fattat nå got så dant beslut.
Platsbristen ä r avhjä lpt genom att rummen
på -1 rensas och det inns plats på -2.
I och med att det inns plats så anser
styrelsen att ä rendet ä r avslutat.
Att få upp cykeln på gatuplan ä r fortfarande
en svå righet och frå gan få r drivas vidare vid
ett senare tillfä lle.
Olle kontaktar den nya fö rvaltaren och
sonderar terrä ngen.
Beslö ts att under nä rmaste å ret frysa den
verksamheten. Jenny ombeds å terlä mna
nycklarna till styrelsen.
Ersä ttaren kallas till styrelsens mö ten bara
om ordinarie ledamot inte kan nä rvara .

Informationskanaler
HGF-medlemmar i nya husen – ska de
tillhö ra fö reningen?
Cykelfö rrå den

Renovering av kä llarfö rrå den
Utlå ning av fö reningslokalen på
Hä ssleholmsvä gen .
Ersä ttare

Vid protokollet Henrik Mö ller

Justerat av Olle Eriksson

