
BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 129 
Styrelsemöte  
110518 
Justerat 110614 
 

 
Närvarande: Monica Jonsson, Rebecca Barzegar, Maria Månsson, Martin Anagrius, Nils 
Brenning,Ann  Fagerell och Mikael Kronsjö 
 
Protokollförare: Rebecca Barzegar och Ann Fagerell 

 
 

1. Formalia 
 
1.1 Justering av protokoll nr 127 och 128 

Protokoll nr 127 och 128 justeras.   
 
 
2. Budgetfrågor  
 
2.1 Bokslut 2010-05-01 – 2011-04-30 

Olle kommer den 15 juni för att gå igenom bokslutet. Kan inte Olle den 15 juni får vi 
bestämma annat datum med honom.  
Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte.  

 
2.2 Budget 2011-05-01 – 2012 04-30 

Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte.  
 
2.3 Ny traktor? 

En helservice för traktorn kostar 8 000 kr + servicekostnad. Kari kommer att beställa 
detta. En helt ny traktor kostar ca 300 000 kr. Hasse tror att vi kanske kan få ca 75 000 
kr för vår traktor.  
Beslut: Styrelsen fattar beslut att köpa in ny traktor. Monica frågar Torsten om han 
kan hantera inköp av en ny traktor och försäljning av den gamla. Mikael Kronsjö 
kollar också upp möjlighet till försäljning av den gamla traktorn. Monica uppmanar 
Torsten att kontakta Mikael.  

 
3. Drift och underhållsfrågor 
 
3.1 Järnstaketet uppe vid Björklunden 

Järnstaketet behöver rätas upp, det är dock mycket svårt att räta ut det. Det spelar dock 
ingen större roll om staketet är snett.  
Beslut: Styrelsen beslutar att inte åtgärda staketet.  



 
3.2 Uppdaterad Underhållsplan 
 Underhållsplanen gås igenom.  
 
3.3 Ungdomssommarjobb? Rensa ogräs och gräva vägkanter. 

Beslut: Styrelsen fattar beslut att inte anlita ungdomar för att gräva vägkanter under 
sommaren. Men att föreningen anlitar två ungdomar för att rensa vid entrén till 
området (som förra sommaren) Ejvor tillfrågas om hon kan tänka sig att vara 
handledare. Om fler ungdomar anmäler sitt intresse sker lottning. 

 
3.4 Nytt avtal med kraft och kultur 
 Avtalet med Kraft och kultur går ut. 

Beslut: Styrelsen fattade beslut att förlänga avtalet med Kraft och kultur. Monica får 
till uppgift att i samråd med Hasse besluta om lämplig tidsperiod. 
 

3.5 Solceller 
Mathias Edstedts har träffat den konsult som anlitats för att ge förslag på hur 
solcellerna ska monteras på Gårdshuset. Konsulten tyckte att föreningen skulle 
montera solcellerna på husgruppen gårdens hus för att få ut maximal effekt. På 
gårdshuset blir det 30% sämre.  
Beslut: på grund av tidsbrist (ska vara monterat till september) beslutade styrelsen att 
vidhålla att solcellerna monteras på gårdshuset. Vid eventuell utbyggnad i framtiden 
kan konsultens förslag utredas. 

 
3.6 Ventilationskontroll 
 Rörmokare Kenneth har tagit på sig att gå igenom föreningens acktankar i november. 

 
4. Byggfrågor  
 
4.1 Fönster till Gårdshuset 

Daniel Snidare har skickat en förfrågan till en firma om nya ljudisolerade fönster till 
Gårdshuset. Han har inte fått något svar ännu. 

 
4.2 Snörasskydd 
 Bordlagd 
 
4.3 Fönstermålning och olja trappor 
 
5. Markfrågor 
 
6. Gårdshusfrågor 
 
6.1 Ombyggnad nytt förslag 

Bordlagd 
 

7. Informationsfrågor 
7.1 Brev/mail till medlemmarna 



Innehåll: Påminnelse om fönstermålning (att även kolla nedre delen av fönster som 
målats senast). Entrétrappor ska oljas. Siv Johansson är färg/olje ansvarig. 
Avfallskärl bortskänkes till boende. Förråden behöver renoveras och det är de boende 
som är ansvariga. Formulär för utlägg finns i bokningslådan (se nedan). 
 

8. Medlemsfrågor 
 
9. Övriga frågor 

 
9.1 Valberedningen kommer på besök  

Valberedningen undrar hur styrelsearbetet fungerar och hur det ser ut inför framtiden 
gällande kompetens m.m. i styrelsen.  

 
9.2 Utvärdering av arbetshelgen 
 
9.3 Kvitton 
 Beslut: Styrelsen beslutade att lappar/formulär som ska fyllas i vid utlägg/kvitto  
 ska ligga i bokningslådan som finns i Gårdshuset. 

 
10. Bordlagda frågor 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


