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Protokoll	  Hasselgårdens	  styrelsemöte	  nr	  5	  140904	  

Ordförande:	   Eva	  Ståhlberg	  
Sekreterare:	   Angelica	  Rebecchi	  
Övriga	  närvarande:	  Ingegerd	  Schmiedlau,	  Annelie	  Sahlin	  Robertsson,	  Lucia	  Carrera	  Herrera,	  
Stella	  Loingesa,	  Agapi	  Tsotra	  Delaporta,	  Chatrin	  Mårvik	  och	  Siw	  Norlander	  

1. Mötets	  öppnande	  
2. Val	  av	  justerare:	  

a. Annelie	  Sahlin	  Robertsson	  
3. Godkännande	  av	  dagordning:	  

a. Dagordningen	  godkänns	  med	  följande	  tillägg	  under	  överiga	  frågor	  
i. Användning	  av	  lokalens	  pentry	  under	  Dalendagen	  
ii. Använding	  av	  Bastun	  under	  Dalendagen	  
iii. Artikel	  om	  lägenhetsbygge	  vid	  fotbollsplan	  samt	  vid	  Dalenparken	  
iv. Vissa	  eluttag	  i	  lokalen	  är	  ur	  funktion	  

	  
4. Föregående	  protokoll	  nr	  4:	  

a. Godkännande	  för	  att	  bordlägga	  punkten	  till	  nästa	  styrelsemöte	  21/10	  
	  

5. Dalendagen	  	  
a. Hur	  ligger	  vi	  till?	  

i. Lappar	  om	  Dalendagen	  har	  sats	  upp	  i	  olika	  områden	  av	  flera	  styrelsemedlemmar.	  
Dessa	  lappar	  kommer	  även	  att	  delas	  ut	  under	  event	  som	  hålls	  i	  Kärrtorp	  den	  6/9	  
Även	  via	  facebook	  har	  eventet	  delats	  för	  att	  spridas	  på	  bästa	  möjliga	  sätt.	  

ii. Vad	  gäller	  inköp	  är	  Hoppborg	  beställd	  samt	  avspärrning	  införskaffad	  för	  att	  
underlätta	  ordning.	  Det	  kommer	  att	  sättas	  upp	  en	  skylt	  som	  informerar	  besökare	  
att	  hoppborgen	  är	  en	  aktivitet	  som	  Hasselgårdens	  lokala	  hyresgästförening	  står	  
för.	  	  

iii. Ballonger	  och	  snören	  är	  inköpta	  för	  att	  framhäva	  gårdens	  alla	  ingångar.	  Det	  
bestäms	  för	  gemensam	  städning	  av	  både	  gård	  och	  lokal	  efter	  Dalendagen.	  	  
	  

b. Vem	  gör	  vad?	  
i. Eva	  ansvarar	  för	  utlåning	  av	  bord	  från	  kl	  10.00	  med	  hjälp	  av	  Chatrin	  
ii. Chatrin	  och	  Eva	  ordnar	  med	  uppsättning	  av	  Hoppborg	  samt	  avspärrning	  
iii. Det	  bestäms	  att	  endast	  barn	  får	  hoppa	  i	  Hoppborgen	  om	  inte	  enstaka	  fall	  då	  

barnen	  vill	  hoppa	  med	  1	  förälder.	  
iv. Följande	  schema	  gäller	  för	  kontroll	  av	  ordning	  vid	  hoppborgen:	  	  

1. 11-‐12	   Chatrin	  
2. 12-‐13	   Stella	  
3. 13-‐14	   Eva	  
4. 14-‐15	   Lucia	  
5. 15-‐16	   Eva	  och	  Chatrin	  

v. Agapi	  och	  Siw	  ansvarar	  för	  uppblåsning	  av	  ballonger.	  
vi. A3	  skyltar	  är	  redan	  utskrivna	  
vii. Anneli	  ansvarar	  för	  att	  skyltarna	  sätts	  upp	  vid	  varje	  ingång	  
viii. A4	  samt	  A5	  skyltar	  redan	  utskrivna.	  A5	  skyltar	  (100	  st)	  med	  kartor	  skall	  delas	  

ut	  till	  besökare	  för	  att	  underlätta	  deras	  orientering	  i	  området.	  
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ix. Angelica	  ansvarar	  för	  utskrivning	  samt	  uppsättning	  av	  toalettskylt	  för	  
besökare.	  Det	  skall	  specificeras	  att	  dörren	  skall	  lämnas	  öppen,	  efter	  besöket,	  
för	  att	  undvika	  att	  dörren	  låser	  sig.	  

x. Inköp	  av	  toalettpapper	  ansvara	  Angelica	  för.	  
	  

6. Gårdsfest/Grill	  och	  kräftfest	  20/9	  
a. Det	  bestäms	  att	  tid	  för	  gårdsfest/grill	  och	  kräftfest	  blir	  kl	  16.00	  
b. Chatrin	  och	  Angelica	  ansvarar	  för	  utdelning	  av	  information	  till	  boende	  med	  alternativ	  

om	  anmälan	  via	  mail,	  telefon	  eller	  Angelicas	  brevlåda.	  
c. Det	  bestäms	  att	  den	  lokala	  hyresgästföreningen	  står	  för	  följande:	  

kräftor,	  västerbottenpaj,	  smör,	  bröd,	  ost,	  sallad,	  korv	  med	  tillbehör	  och	  alkoholfri	  
dryck.	  Förslag	  om	  efterrättsknytis	  blev	  godkänt.	  

d. Detta	  skall	  köpas	  inför	  gårds-‐,	  grill-‐	  och	  kräftfest:	  
i. kräftor	  –	  Chatrin	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Ica	  Dalen	  och	  har	  pris	  89kr/kg	  
ii. Briketter,	  grillborste,	  sallad,	  bröd,	  smör,	  västerbottenpaj,	  kräftdekoration,	  

ljuslyktor,	  alkoholfri	  dryck,	  korv,	  korvbröd,	  senap,	  ketchup,	  plastbestick,	  
papperstallrikar,	  dukar,	  våtservetter	  och	  muggar.	  

e. Lucia,	  Chatrin	  och	  Angelica	  ansvara	  för	  inköp	  inför	  festen.	  
f. Eva	  frågar	  Raicardo	  (Leilas	  man)	  om	  han	  kan	  ställa	  upp	  som	  grillansvarig	  
g. Agapi	  tar	  sig	  an	  städning	  av	  grillhuset	  innan	  festen.	  
h. Det	  bestäms	  att	  vi	  träffas	  kl	  14.00	  för	  förberedelser	  inför	  festen.	  
i. Angelica	  ordnar	  med	  sallad	  
j. Chatrin	  skriver	  ut	  lappar	  med	  sångvisor	  
k. Avstämingsmöte	  bokat	  den	  14/9,	  i	  samband	  med	  förrådsstädning,	  då	  anmälan	  från	  

boende	  till	  gårds-‐,	  grill-‐	  och	  kräftfesten	  skall	  lämnas	  senast	  den	  12/9.	  
	  

7. Övriga	  frågor	  
a. Det	  bestäms	  att	  pentryt	  får	  lånas	  ut	  för	  uppvärmning	  av	  te/kaffe	  mot	  att	  det	  städas	  

ordentligt	  efteråt.	  Lokalens	  termosar	  får	  lånas	  av	  boende	  som	  skall	  ha	  
kaffeförsäljning.	  

b. Bastun	  kan	  vara	  tillgänglig	  från	  kl	  16.00	  för	  att	  undvika	  att	  det	  behövs	  tas	  ström	  från	  
just	  bastun	  under	  tiden	  då	  Loppisen	  är	  igång.	  

c. Vissa	  eluttag	  i	  lokalen	  är	  ur	  funktion	  och	  Ingegerd	  ser	  till	  att	  kontakta	  SVB	  för	  åtgärd.	  
d. Enligt	  en	  artikel	  i	  tidningen	  Söder	  informeras	  det	  om	  lägenhetsbyggen	  vid	  

fotbollsplanen	  samt	  vid	  Dalenparken.	  Vi	  behöver	  mer	  information	  för	  eventuell	  
spridning	  av	  information	  till	  boende	  samt	  insamling	  av	  namnlista	  för	  motsägelse.	  
	  

8. Nästa	  möte	  
a. Komma	  med	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  till	  nästa	  år	  2015	  samt	  förbereda	  lappar	  till	  

boende	  för	  eventuella	  förslag	  mm	  inför	  Bomötet.	  Aptus	  systemet	  skall	  tas	  upp.	  
	  

9. Mötet	  avslutas	  
	  

Vid	  pennan:	   Angelica	  Rebecchi	   	   Justerare:	  Anneli	  Sahlin	  Robertsson/datum	  

	   	   	   	  
	   	   ___________________________________	  

	  


