
Stockholm den 23:e oktober 2002

Protokoll - lnformationsmdte

Avgiftssfl nkning vid irsskiftet
Styrelsen rEknar med en avgiftssdnkning med mellan 20Yo och 25olo frin ocfr
med januari 2003. .: , ,

Rapporter ftin SBC tekniska ftlrvaltning
SBC har tragit Over den tekniika fowaltringen av fastigrheten, fr6n ocfr med den 1
oktober2@2. De har hittat n6gra olika problem:

o Inneg&rdsgolvet mot Zoo-aff5ren *rfailferdig ocfr kan rasa in.
Akut&tgdrd vicfras av SBC. En lAngrsiktig tdsning bdr genomfdras sA
sminingom" $tyrelsen ska undersdka om detta kan t6ckas av
fd'rsakingen.

o En vagg hAller pA att brista i Twaffdren. Det dr irrte akut. SBC
f6reslAr att vi hyr en jurist som gar igenom kontraldet med Zoo-
affdren for dt reda ut vem som bdr ansvar fdr vad.

o Musikstudions tlalett gick sdnder och fOrvaltana har installerat en
ny.

r Armaturen i trapphuset 6r handfarlig, ny iir bestlifld.

Presentbutiken vill servera met
Presentbutiken Nella Casa har ans6kt orn att fA servera k*fe, kakor ocfr
ferdiglagad mat. Medlemrnarn anser dock att det trf6rtidi$ att fatta nigra
s6dana besltrt nu.

Restaurangens kylrum
Restzurangen d<a bygga om kylrummet Byggf6retag 6ranlibt. Styelssl tycker
inte att den f6reslagna ombyggnaden ser bra ut. Ingen av medfemmama pi
mdtet vill ha soprummet i F4pfruset F6rslag vdckbs om att upplita en del av
porbn s* att rcstaurangen kan f& ett soprum med irqr*rgfran gatan.

Brandvarnare i altra Hgenheter
Frin mh med &rsskifEt mAste alh tiigwrheterlp brandvarnare. Dtrfur ska
bra*amare k6pas in mh varoch en f*r instEllera den sj{llv.

F0rdelning av an$yar tilt &vriga medbrnrrar
OrtrOrandm fOreslog att vissa fniger ihuset kan hmteras av nedlemmar darfOr
styrelsen. Det ltan e:rernpefuis dilh ombyggred av huset, bevnad ibryphuset,
processen mot BjOm SahlstrOrn och att everduellt ta Jacokon (3 tr) till
Hyresndrnnden"



Musikstudion ska sflgas upp
Musikstudion fortsd$er att st6ra medlemmar. PA kort sikt ska Milj0brvaltningen
kontaktas i€irerdet och pg king sikt sl€ de sdgps,upp.
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