RHI IIIIII
Protokoll från styrelsemöte nr 7, Stora Salongen, Ringv. 107A, 2020-10-21.
Närvarande: Daniel Kraus, Eva Adolfsson, Arne Johansson, Kristina Vestberg, Karin Strömberg,
Pia Alnerius, Tina Johansson.
1. Ordförande Daniel Kraus öppnade möter.
2. Till ordförande för mötet valdes Daniel Kraus,
3. Till sekreterare för mötet valdes Kristina Vestberg.
4. Dagordningen fastställdes.
5. Föregående protokoll, 6/2020, godkändes och lades till handlingarna.
6. Inkommande/utgående skrivelser
6.4 E-post RHI-Blf beträffande städning tvättstugor, rengöring av sopkärl och grovtvätt.
6.2 Synpunkter om städning av tvättstugor. Storstädning av tvättstugan 1/103 A är nu avklarat.
6.3 Förslag om inrättande av en grovtvätt. Att inrätta en grovtvätt är, enligt besked från Blf,
inte aktuellt nu men förslaget ska tas upp i Blf:s planering i samband med den förestående
ombyggnationen.
6.4 Förslag om hjärtstartare. Montering av hjärtstartare i fastigheterna så har förslaget lämnats
tidigare till Blf men inte vunnit gehör.
7. Ekonomi
7.1 Kassörens rapport godkändes.
7.2 Nya bidragsregler för aktivitetsgrupperna godtogs. Ansökningsblanketten justeras.
8. Hemsidan
Hemsidan kommer att skötas framöver av Tina Johansson. Grunduppdatering beräknas bli
Klar 31/10. Ulf Levin som under många år var webmaster för RHI:s hemsida avtackades då vi
inte längre kommer att använda HTML kodningen. Den nya hemsidan kommer att byggas upp
med schablonverktyget WordPress, Uppdrogs åt Daniel Kraus att säga upp avtal med gamla
leverantörer.
.
9. Boendegruppmöten
9.1 Rengöring av sopkärlen i samtliga soprum kvarstår. Beställt enligt besked från Blf.
9.2 Blf presenterade på mötet 2020-10-06 idéer om tillgänglighetsanpassning och andra åtgärder
förutom stambyten. RHI avvaktar med ställningstagande tills ett fullständigt underlag, med
specificerat omfattning av de planerade åtgärderna avseende tillgänglighetsanpassning och
de övriga ombyggnationerna, presenteras. Arbeten beräknas starta i 99:an tidigast sista
kvartalet 2021.
10. Årsmöte 2021. Frågan bordlades.
11. Styrelsen utsåg hyresförhandlingsdelegation bestående av Eva Adolfsson, Rolf Gellstrup och
Daniel Kraus.
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12. Övriga frågor
12.1 Mötet med de övriga Blf gårdarna är planerat 12 november i Liseberg (Älvsjö).
12.2 Styrelsen är positiv till inköp av vårlökar till trädgårdarna men det krävs samordning
med trädgårdsansvariga.
12.3 Beslutades att skicka ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret i vilket RHI vänder sig
mot planerna på att bebygga Tjurbergsparken. Daniel Kraus handlägger före 26 okt.
12.4 Förslag om att installera strömbrytare till AC (luftkonditionering) i Stora Salongen.
Konstaterades att AC styrs med en fjärrkontroll som förvaras hos värdinnan.
12.5. Karin Strömberg tog upp frågan om cykelförvaring idag och möjligheter till cykelförvaring under och efter ombyggnationen. RHI bevakar ärendet.
13. Mötet avslutades.
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