
 

BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 126 
Styrelsemöte  
110323                     Justerat. 110427 
 

  
Närvarande: Monica Jonsson, Maria Månsson, Martin Anagrius, Nils Brenning, Hans 
Larsson, Ann Fagrell och Mikael Kronsjö 
Frånvarande: Rebecca Barzegar Protokollförare: Martin Anagrius 
 

1. Formalia 
1.1 Protokoll nummer 124 och 125 justerades  
 
2. Budgetfrågor 
2.1 Monica meddelar att en bekräftelse inkommit från banken på räntor som vi bundit på 

delar av föreningens lån 
 
3. Drift och underhållsfrågor 
3.1 Vi har hittat en reparatör som kan ta sig an vår anläggning. 

Bergvärmekonsult har varit och tittat på förutsättningarna i vårt område för att anlägga 
ett system. Han konstaterade att det visserligen är möjligt men inte särskilt lämpligt. 
Beslut: Att vid nästa styrelsemöte diskutera med energigruppen hur vi på bästa sätt 
kan informera kring vårt nuvarande värmesystem, inte minst kring de miljömässiga 
aspekterna. Vi ska också tillsammans med gruppen planera ett senare medlemsmöte 
för fortsatt diskussion om våra system. 
 

4. Byggfrågor 
 Inga frågor avhandlades under denna punkt. 
  
5. Markfrågor 
5.1 Frågan väcktes vilket område som står på tur för trädinventering. Planen är att som 

nästa steg avverka enligt det förslag som markgruppen tagit fram för område 
Tallhöjden och Björklunden. 

 Beslut: För att skynda på processen, eftersom avverkning helst bör ske när det är tjäle 
i marken, tar styrelsen beslut om att stödja det beslut som Björklunden tar. 

5.2 L-O har hittat en lämplig ”padda” markvibrator. Markgruppen har gett honom i 
uppdrag att köpa in densamma. På arbetshelgen ska den användas till att laga väghål 
och fixa till vägkanter. Dessutom ska Övre Dammens boende, någon gång i närhet av 
arbetshelgen, anlägga vändplan.  

5.3 Marie Åslund har tagit reda på att det finns något som kallas för gångfartsområde som 
skulle kunna vara lämpligt för att reglera trafik i vårt område. Fördelen är att det inte 
då behövs olika skyltar vid infart och inne i området, det räcker med en påbudsskylt 
för hela området. Ansökan måste göras för att få tillstånd till detta. 



Beslut: Att styrelsen gör en sådan ansökan när vi fått mer information från Marie Å. 
 
 
6. Gårdshusfrågor 
6.1 Endast två förslag har inkommit på den tävling styrelsen utlyst för idéer om 

ombyggnad i Gårdshuset. Det ena är att sätt upp en vägg och avgränsa för att få plats 
med fler kapphängare samt att öppna upp en dörr till en toalett. Det andra är att ta hela 
pannrummet i anspråk. Det senare förslaget är inte genomförbart då pannan ska vara 
kvar inom överskådlig framtid. 

 Beslut: Monica skickar ut en påminnelse om tävlingen och att alla är välkomna att 
lämna förslag. 

6.2 Vi gick igenom gårdshusgruppens reflektioner kring regler och avgiftsnivåer som 
styrelsen föreslagit. 

 Beslut: Att föreslå för gårdshusgruppen dessa kompletteringar samt nya avgiftsnivåer.  
• 100:- för bokningar upp till 20 personer, därutöver 10:- per person. 
• De nya reglerna gäller från 1 september. 
• Eftersom det är ett undantag från regeln att man bara får ha två bokningar i systemet 

samtidigt, ska regelbundna bokningar flytta sig om de får besked minst 10 dagar 
innan. 

• Att skriva till i reglerna att kärra i pannrum kan användas för att transportera mat, 
utrustning, mm till och från lokalen. 
 
Beslut: Monica sätter upp beskrivning av nivåerna för ventilationen i den låsta boxen. 
Beslut: Vi behåller föreningsbokningar av den 1:a fredagen i varje månad då 
deltagarna på föreningsmöte har uttryckt önskemål om en bokning som ska vara till 
för alla och enkel och anspråkslös. Styrelsen skickar ut påminnelse mail. 
Beslut: Att behålla nuvarande bokningssystem med bok i gårdshuset. Efter att ha 
hämtat in synpunkter från Helene verkar det för närvarande vara både för dyrt och 
krångligt med ett webbaserat system. 

 
7. Informationsfrågor 
7.1 Mats Godé reviderar både trivselregler och handbok. 
7.2 Enkäter på nätet. Styrelsen återkommer i frågan när man ser att det kan behövas. 
 
8. Medlemsfrågor 
8.1 Senaste medlemsmötet fungerade mycket bra och var välbesökt. Nästa medlemsmöte 

planeras till hösten, troligtvis med energifrågor. 
 
9. Övriga frågor 
 
9.1 Föreningen har fått en inbjudan till miljöseminarium arrangerat av Fortum, sön den 3 

april. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta.  


