
    

 

 

Minnesanteckningar boendegrupp Ringvägen 2022-05-02 

 

Närvarande: 
Karin Strömberg 
Kerstin Hagström   
Lisa Holmquist   
 
 
I boendegruppen tar vi upp gemensamma frågor som rör boendet på Ringvägen. 

Enskilda ärenden behandlas inte i detta forum. 

Vi tar upp gemensamma frågor där hyresgästerna kan vara med och påverka 

besluten eller har önskemål till Blomsterfonden som rör boendets gemensamma 

utrymmen och gårdar. 

RHI kan inte svara på frågor om ombyggnadsprojektet. Dessa frågor hänvisas till 

Blomsterfonden. 

RHI har haft sitt årsmöte och valt in nya medlemmar i styrelsen. Representanter 

till boendegruppen kommer vara Karin Strömberg, Tina Johansson och Kerstin 

Hagström. 

 

Projekt Ringvägen 

Blomsterfonden förbereder för ett nytt utskick med frågor och svar som skall 

delas ut till alla hyresgäster i höst. RHI skickar löpande förslag på frågor som 

önskas ta med i utskicket. 

Under hösten planerar Blomsterfonden också för att bjuda in till stormöte. 

Butikslokal för basar 

Frågan togs upp om möjligheten att nyttja en butikslokal för försäljning av 

basarföremål. Kanske redan när 101an skall tömmas för ombyggnad? Svar: 

Blomsterfonden funderar på om det är möjligt. Det behöver vägas in olika 

aspekter tex hur den skall drivas, ekonomi mm. 

  



    

 

Basarpengar 

Hur mycket pengar har kommit in under 2021? Både kontant och swish? Svar: 

2021 såldes det för ca 16 tkr med swish och 12 tkr kontant. 

Hur mycket fick vi in på basaren 9 april? Svar: Ca 65 000 kr, varav ca 39 tkr swish 

och 26 tkr kontant. 

Hur får RHI pengarna? Svar: Blomsterfonden drar av administrativa kostnader 

sedan delas summan 50/50 mellan Blomsterfonden och RHI. 

Karta över gemensamma lokaler 

En karta efterfrågas över var i husen de gemensamma lokalerna finns? Särskilt 

nyinflyttade har svårt att hitta. Svar: Blomsterfonden funderar på en lämplig 

lösning. Det finns förslag på att lägga en karta i biblioteket och införa en 

boendepärmen för nyinflyttade. 

WiFi i RHI rummet 

Kan det installeras WiFi i RHI rummet? Det behövs till skrivare. Svar: Det kommer 

inte installeras nätverk nu. Blomsterfonden ser över nätverksanslutningar i 

gemensamma utrymmen i samband med ombyggnaden. 

Hjärtstartare 

Kan vi få hjärtstartare på Ringvägen? Svar: Hjärtstartare är beställda till alla 

Blomsterfondens anläggningar. Det är fortfarande inte bestämt var den skall 

placeras. Blomsterfonden har kontakt med ett företag för hjälp med placering 

samt utbildning. Det är viktigt att komma ihåg att Blomsterfonden inte har något 

Hälso- och sjukvårdsuppdrag. 

 

 

Nästa möte äger rum den 6 september kl 13.00. 

 

Med vänliga hälsningar,  
Ulf Thörnevik, Christel Haglund & Lisa Holmquist 


