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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 147 justerat 

Styrelsemöte  

12 10 10 

 

 

Närvarande Nils Brenning, Ann Fagerell, Mathias Edstedt, Monica Jonsson, Martin Anagrius 

och Hans Larsson 

Förhinder: Rebecca Barzegar, Mikael Kronsjö 

 

Sekreterare Nils Brenning 

 

1 Formalia 

• Protokoll nr 146 justerades 

2. Budgetfrågor/Ekonomi 

• Bindning av ett lån? Beslut: vi beslutar att binda ett av de rörliga lånen på 8 MKR till 

aktuell ränta på två år. 

• Ekonomirapport.  

• Ännu en amortering? Beslut: vi amorterar 300 kkr.  

3. Drift och underhållsfrågor 

• Pannan. Info: Servicetekniker kommer på torsdag 11/10 och hjälper till med att starta. 

Björn Andersen är med. 

• Fjärrvärmepris. Info: Fortum har kommit med en prishöjning, för vår typ av avtal 2.2 

%. Den 16 oktober ska Mathias gå på ett möte med Fortum angående leverans från oss 

till nätet. 

• Värmepris. Beslut: den värmeprishöjning till 95 öre per kWh som vi tidigare beslutat 

om skall gälla från 1 september 2012.  

• Urinhämtning. Info: Nisse Söderlund meddelar att Hammarby Strands Lantbruks AB 

tömmer efter 17 oktober (RagnSells hämtar i praktiken).  
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• Vattenskador. Det ska utredas om det är färdigreglerad gentemot föreningens 

försäkringsbolag ang. vattenskadorna hos Brennings och Schmids. 

4. Byggfrågor 

• Förråden. Beslut. Kostnaderna för vindskivor och vattbrädor ska slås ut på dom 

lägenheter som materielen räckte till.  

• Handikappanpassning utvändigt hos Ingrid Andersson. Info: alternativ finns: ramp 

(billigt, snabbt, fult, skrymmande) eller liten hiss (dyrare, snyggare, mer praktiskt). 

Ingrid har bollen tillsammans med kommunen. 

• Bygglovsansökan ang braskamin hos Schultz har inkommit. 

 

5. Markfrågor 

• Fruktträden. Robert Nilsson har varit i konflikt med en utomstående person angående 

allmänhetens rätt att plocka äpplen på ett äppelträd på deras bruksyta. Bara så att vi 

vet. 

6. Gårdshusfrågor 

• Städning. Gårdshuset är städat. Kari är nöjd med anlitad firma. 

7. Informationsfrågor 

• Bredbandet. Installationsgrävningen sköts bra, medlemmarna verkar närmast glada. 

8. Medlemsfrågor 

• Trivselreglerna. Ett förslag till revideringar av trivselreglerna har kommit från Mats G 

för några år sedan, och nu finns ytterligare en del till förslag till uppdateringar. Ett 

förändringsförslag skulle vara ett bra material för husgruppsmöten, både för att 

diskutera föreslagna förändringar, och för att påminna sig om vad som redan gäller. Vi 

hör om Mats Godée kan vara intresserad av att göra ett utkast (kanske de gamla 

reglerna i parentes, bredvid det nya förslagen?). Ann kollar med Mats. Mathias har ett 

formuleringsförslag angående trädfällning. 

9. Övriga frågor 

• Motionerna: se separat bilaga nedan, 12 10 10 

• Studiebesök från Uppsala ekoby. Besöker oss gärna. 

• Maillistan. Inget särskilt.  
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• Stadgeändring/bredband. Beslut: vi föreslår att stämman beslutar om en stadgeändring 

i form av ett tillägg enligt HSB:s normalstadgar: ”För informationsöverföring kan 

ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet”.  

(Till styrelsen som minnesanteckning: eftersom det är en fråga om stadgeändring skall 

detta beslut fattas av två föreningsstämmor. Den senare stämman måste bifalla beslutet 

med ¾ majoritet (kvalificerad majoritet), och därefter av HSB’s styrelse.) 

10. Jourärenden
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________________________________________________________________ 

 

Bilaga till punkten om motionerna 2012 

 

1. Motion från L-O Jonsson om beskärning/fällning av träd som skuggar 

solfångare. 

 

Förslag till beslut: att motionen avslås.  

Motivering. Trädprocessen omfattar redan att göra skuggutredning inklusive skuggning av 

solfångare. Vi har redan ett stämmobeslut från 2005 som säger att gallring av träd ska kunna 

ske i syfte att släppa in mer ljus på solfångare. Vi anser att detta ger styrelsen tillräckligt 

mandat för att fatta beslut i enskilda fall av denna fråga, efter önskemål från boende och 

utredning av markgruppen. 

 

Dessutom skulle ett bindande beslut enligt motionen kunna leda till trädfällning mot de 

boendes vilja, och minska det boendeinflytande som vi har skapat genom vår process för 

växtligheten, och genom trivselreglerna. Till saken hör att solfångarna byggdes redan från 

början med en större yta än rekommenderat för den normala husstorleken (101 2m ), för att 

kunna kompensera för viss skuggning respektive dåligt läge (öster/väster t ex). 

 

Monica Jonsson deltog inte i beslutet. 

 

2. Motion från Johan och Frida Fallan om tillbyggnad Understensv. 57. Det rör sig 

dels om en utbyggnad av balkong på södersidan, dels ett rum på entrésidan. 

 

Förslag till beslut angående balkongen: att motionen bifalles under förutsättning att 

följande regler följs: 

• Att kringboende berörda grannar är tillfrågade och inte har några avgörande 

invändningar. 

• Att följa de lagar och regler som finns i samhället när det gäller byggande. 

• Att man följer den skiss/ritning som är bifogad motionen. 

• Att av föreningen anvisad kvalitetsansvarig/besiktningsman anlitas. 
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• Samt att i övrigt inhämta och följa styrelsens/föreningens anvisningar 

angående utseende, materialval och utförande. 

 

Motivering. Styrelsen har inhämtat utlåtanden från byggruppen som inte har något att 

invända. Styrelsens egna synpunkter: Normalt skulle en balkong i detta läge ge insyn till 

grannlägenheten vilket skulle vara ett motiv för avslag. I detta fall livar balkongen med 

grannfasaden vilket är en förutsättning för styrelsens förslag till beslut. 

 

Förslag till beslut angående rum på entrésidan: att motionen bifalles under förutsättning 

att samma regler som för balkongen följs. 

Kommentar. Styrelsen vill här att stämman beaktar följande aspekter.  

• Detta är första utbyggnaden på framsidan och den kommer troligen att bli 

prejudicerande. 

• Denna typ av utbyggnad kanske passar sämre på andra platser, t ex p g a skuggning 

av grannens fönster i övervåningen.  

• Enhetligheten av fasaderna på framsidan av bostäderna påverkas. 

 

 

3. Motion från  Staffe Aourell och Helen  Ohlsson, ”Förslag på omdisponering av 

ytor vid garage samt om tillbyggnationer i föreningen”: att ta detta till 

diskussion. 

 

Förlag till beslut. Bifall till att ta upp detta till diskussion. 

Motivering. Styrelsen är positiv till en fortsatt diskussion kring utveckling av det berörda 

området. Styrelsen är samtidigt tveksam till om föreningen mäktar med ett så stort projekt 

men ställer sig inte hindrande ifall föreningens medlemmar visar stort intresse för frågan. 

Detta bör i så fall utredas av en ny arbetsgrupp som styrelsen bör få i uppdrag att tillsätta. 

Saker som stämman borde beakta inför eventuellt beslut om att bifalla motionen:  

(1) Vi har en pågående utredning av utbyggnad av garagen som riskerar att försenas om vi 

drar igång detta projekt.  

(2) Hur projektet stämmer med föreningens ideologi kring ekologiskt boende.  

(3) Praktiska aspekter, som t ex ekonomi och detaljplan.  
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(4) Ett antal medlemmar med nödvändig kompetens måste engagera sig. 

 

4. Motion från från Staffe Aourell och Helen  Ohlsson: ”förslag på ny placering av 

sophus”. 

 

Förslag till beslut: att motionen avslås. 

Motivering: Styrelsen ser inte tillräckligt stora fördelar med den föreslagna flytten av 

sophuset, med tanke på att det är förenat med en stor ekonomisk kostnad. Om en förändring 

av området kring garagen blir aktuell kan det påverka placeringen av sophuset i framtiden. 

 

5. Motion från Brenning, Jonsson och Smith angående vattenskador.  

 

Förslag till beslut: att motionen avslås. 

Motivering: efter kontakt med HSB:s jurister har vi fått informationen att föreningen enligt 

praxis i branschen endast tar denna typ av kostnader i samband med stambyte eller 

motsvarande omfattande gemensamma renoveringar i bostadsområdet.  

Exempel:…………………. 

Mattias omformulerar förslag till beslut efter kontakt med HSB jurister. 

Ingen av motionärerna var delaktig i beslutet. 

 

 

 

 


