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1. Formalia 
1.1 Justering av protokoll nr 129 

Protokoll nr 129 justeras.   
 
2. Budgetfrågor  
2.1 Bokslut och Budget 2010-05-01 – 2011-04-30 

HSB har ännu ej skickat över förslag på bokslut. Olle kunde inte närvara vid dagens 
möte 
Beslut: Frågan bordläggs till möte efter sommaren.  

 
3. Drift och underhållsfrågor 
3.1 Jour telefon 

Att ha jouranmälningar via telefonsvarare medför ofta problem med vem som ringt 
och vad saken gäller. Förslag att övergå till mailanmälningar och på så vis även 
automatiskt få skriftlig dokumentation. 
Beslut: Att övergå till mailanmälning. Monica kollar med Helene för att få en 
gemensam jour mailadress. 

 
3.2 Tvättstugeansvarig 
 Helene Nyman har tackat ja till att bli tvättstugeansvarig. 
 
3.3 Återanvändning av frånluft 

L-O och Mathias var inbjudna till mötet. L-O informerade om en firma som varit och 
tittat över våra förutsättningar att installera återanvändning av frånluft i varje hushåll. 
De var mycket intresserade och ansåg att vårt nuvarande system med acctankar passar 
väl ihop med återanvändning. 
Beslut: Vi avvaktar konkret förslag från firman som sedan blir ytterligare en pusselbit 
för att besluta om vårt framtida energisystem. Micke kollar med andra HSB föreningar 
om det finns några erfarenheter av liknande frånlufts system. 
 

3.4 Avtal pellets 



Mathias har jämfört priser för pellets leverans, det har varit viss konkurrens och 
priserna har kunnat pressas.  
Beslut: Att byta leverantör och teckna avtal med Stora enso. 

 
3.5 Solceller gårdshuset 

Mathias har inhämtat två anbud på arbetet. Förutsättningen i förfrågan är att arbetet 
ska vara utfört innan sista datum för bidrag har gått ut. Mathias lämnar 
sammanställning senare. Kostnaden är hälften av vad vi tidigare sökt pengar för. 
Bidraget är dock ett procentuellt bidrag på totalkostnad. Tillverkningskostnaderna har 
minskat drastiskt sedan ansökan. 
Beslut: Mathias skickar ett förslag på vilken firma som vi bör anta till styrelsen, beslut 
tas därefter. 

 
3.6 Syremätare till pannan 
 Syremätaren har tidigare gått sönder och blev ej bytt vid senaste översynen. 
 Beslut: Att köpa in ny syremätare till en kostnad av ca 21 tkr inkl moms. 
 
3.7 Service pellets panna 

Mathias informerar att Team återuppstått och kan serva pannan även två andra firmor 
är intresserade.  
Därigenom finns det goda förutsättningar till fortsatt service av pannan. 
 

4. Byggfrågor  
4.1 Snörasskydd 
 En inventering av komplettering av snörasskydd behövs inför nästa vinter. 

Beslut: Efter mötet inventerar styrelsen tak som ej har snörasskydd och har ett läge 
där snö riskerar att falla ner över förbipasserande. Micke kontaktar sedan Nynäs Tak 
och får ett pris på dessa tak samt ett pris för alla tak på husens framsida. Styrelsen 
jämför priserna och beslutar sedan om åtgärd antigen på alla tak eller på ”risk” tak. 

 
4.2 Obligatorisk ventilations kontroll 

Micke meddelar att OVK inte behövs i vårt område eftersom vi ej har gemensamma 
ventilationskanaler som i hyreshus. 
 

5. Markfrågor 
5.1 Ogräsrensning 

Tre ungdomar har anmält sitt intresse till att rensa ogräs under sommaren. Stina 
Åberg, Isabella Gustavsson och Björn Sundberg. 
Beslut: Enl tidigare beslut är det en 16 års gräns för arbete åt föreningen Därför utgår 
Björn S som är yngre. Uppdraget går till Stina Å och Isabella G. 
 

5.2 Sand och grus säckar 
Inköpta sand och grus säckar har hamnat på fel platser i området. För att iordningställa 
Dammens vändplan behöver säckarna hamna på rätt plats. 

 Beslut: Staffe och Johan får i uppdrag att beställa flytt av säckarna. 
 
5.3 Häckar 



 På många ställen i området växer sig häckarna för stora och för breda. 
Framkomligheten på vägar och stigar är ej tillfredställande. 

 Beslut: Daniel ritar en skiss på hur häckar bör se ut och mail går ut till medlemmarna 
med instruktioner. Monica påminner även i sommarbrev som går ut till alla 
medlemmar. Markgruppen ser över ekostråket och kommer med förslag till åtgärder. 

 
6. Gårdshusfrågor 
6.1 Ljudisolering av fönster 

Inget svar från förfrågningar. 
Beslut: Avvakta svar 

 
6.2 Trasig toalett 

Toalett i gårdshuset sprang läck under fest (Wetterholm ansvariga) Rörmockare fick 
tillkallas akut. Han lagade även den andra toaletten som sedan tidigare var trasig. 
Beslut: Wetterholm ersätter kostnader för toalett som skadades under fest. 
Rörmockaren kontaktas så att separat räkning går direkt till berörd.  
Beslut: Gårdshusgruppen får i uppdrag att göra tydlig skyltning för vart man vänder 
sig vid akuta situationer. 
 

7. Informationsfrågor 
7.1 Hemsidan 

Bordläggs till andra mötet efter sommaren. Punkten bör då prioriteras. 
 

8. Medlemsfrågor 
 
8.3 Carport  

Beslut: Rebecka får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnader för att uppföra 
carport i området. 
 

9. Övriga frågor 
9.1 Utbyggnad Kärrtorps IP 

Föreningens överklagande är avslaget i Nacka tingsrätt. 
Beslut: Rebecka undersöker möjligheterna till att överklaga igen. Det krävs 
prövningstillstånd vilket troligtvis blir svårt att få. 

 
9.2 Inköp Traktor 

Micke mailar Torsten för att de tillsammans ska fortsätta att undersöka var/vilken/när 
traktor ska köpas in. 

 
10. Bordlagda frågor 
 
 
.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


