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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 148 justerat 

Styrelsemöte 12 10 17 

 

 

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

och Hans Larsson 

 

Sekreterare Nils Brenning 

 

1 Formalia 

• Protokoll nr 142, 145 och 147 justerades 

2. Budgetfrågor/Ekonomi 

• Revision: allt finns nu i en pärm, ”originalprotokoll till revision”, med 

innehållsförteckning på första ledbladet. 

• En annan pärm, som Monica har fört hittills, innehåller alla papper för året.  

• Information, Mathias. Räntan: 2 års, 2.7%. Beslut: Vi binder ett lån på 8 miljoner på 

två år. 

3. Drift och underhållsfrågor 

• Pannan gick inte igång 11/10 då ett startförsök gjordes. Vår pannleverantör har 

kontaktats, kommit med tips, och nytt startförsök ska ske. Björn A har hand om detta. 

• Möte med Fortum om vår ev leverans till fjärrvärmenätet är i morgon 18/10. 

• Meddelande (Hans). VA-taxan borde vara lägre eftersom vi har urinseparering. Nisse 

S. har bollen, via Hans. 

4. Byggfrågor 

• Förråden. Robban har inspekterat och på 3 förråd (6 hushåll) har brädorna inte bytts. 

Monica räknar ut vad som redan har fått brädor ska betala, och skickar till Olle, samt 

informerar de övriga om vad dom ska köpa. 

5. Markfrågor 
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• Björklundens och Gårdens träd. Endast diskussion, inga beslut. Se bilaga för några ej 

kompletta minnesanteckningar. 

6. Gårdshusfrågor 

• Inget ärende idag 

7. Informationsfrågor 

• Inget ärende idag 

8. Medlemsfrågor 

• Inget ärende idag 

9. Övriga frågor 

• Motionerna. Beslut: Vi väljer textförslaget utskickat från Mathias. Hans skickar ut. 

• Kallelsen till medlemsmötet: ett tillägg är formulerat av Monica som inkluderar L-Os 

motion. I utskicket ska ingå (1) ny kallelse som ersätter den tidigare. (2) Förslaget till 

stadgeändring ang debitering av infomationstjänster. (3) Motionssvaren.  

• Trivselreglerna. Vi fastnar för att det senaste förslaget (dvs sista revisionen från 

Monica idag 17/10) ska vara underlag för husgruppsmöten, eventuellt tillsammans 

med den ursprungliga versionen från 1999. När frågan ska väckas får nästa styrelse 

bestämma. 

• Beslut. Vi kostar på oss en större mailbox till styrelsemailen. Martin kontaktar Helen. 

10. Jourärenden 

• Inget ärende idag 

 

 

Justeras 

 

Datum       Datum 

Namnteckning………………………………  Namnteckning…………………    

Namnförtydligande……………………………… Namnförtydligande……………… 

 


