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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 151 justerat 

Styrelsemöte 12 12 12 

 

 

Närvarande: Nils Brenning, Mathias Edstedt, Martin Anagrius, Hans Larsson, Anna-Lena 

Larsson, Kerstin Malm, Karin Jansson, Ragnvi Josefsson och Ylva Sandström  

Frånvarande: Mikael Kronsjö 

Sekreterare Nils Brenning 

 

1. Formalia 

• Protokoll nr 150 justerades. 

2. Budgetfrågor/Ekonomi 

• Info: vi har nu ett registreringsbevis, och föreningens adress är till Kerstin Malm. 

• Nästa möte tar vi ekonomifrågor. 

3. Drift och underhållsfrågor 

• Traktorn och snöröjningen (Anna Lena). Fortsatt trassel, traktorn blir för varm och 

måste kallna emellanåt. Beslut: vi ber snöröjargruppen komma in med ett underlag, 

inklusive ekonomiska kalkyler för båda alternativen att köpa och inte köpa traktor (dvs 

köpa tjänsten). Utifrån detta underlag avser styrelsen att (1) delegera till 

snöröjargruppen uppdrag att köpa in traktor med ett angivet pristak, och (2) ge förslag 

på proceduren för upphandlingen. Anna-Lena tar frågan till snöröjargruppen. Ylva ska 

kontakta markgruppen och be dom specificera sina behov av en maskin med fler 

funktioner än snöröjning. 

• Snöslunga är inköpt enligt tidigare beslut.  

4. Byggfrågor 

• Bredband och Comhem (Hasse). Installationen är nu färdig och har gått bra. Vi har fått 

det otroligt billigt säger ”alla”. Thomsonboxarna kan trassla, och det är en god ide att 

försöka koppla in alltihop och testa. För dom som behöver nya elinstallationer kan vi 

tipsa om föreningens nya elektriker. En fråga är vem som ska betala elinstallationer 
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och liknande, t ex kostnader pga av att första jacket sitter olämpligt. Beslut: sådant får 

den enskilde hantera och bekosta själv. 

• Vi har ett treårsavtal på Comhem som löper till mars 2015. Beslut: vi säger upp 

avtalet med Comhem. Hans utför detta. 

• Garageutbyggnad - hur går vi vidare? (Ragnvi och Martin). Stämman beslöt att vi inte 

ska gå vidare med frågan om ytterligare bostäder omkring de nuvarande garagen. 

Frågan diskuterades utan att något beslut fattades.  

• Johan Fallans utbyggnad (Anna Lena). Johan presenterade ritningar. Bygglovet är inte 

ännu beviljat men på väg inom några veckor. Byggstart är planerad till 1 april. Beslut: 

vi godkänner ändrad utformning enligt ritningar daterade 1 oktober 2012. 

• Vi behöver för Fallans utbyggnad formulera ett avtal mellan föreningen och den 

boende, t ex gällande garantier och övertagande av entreprenadkontrakt. En befintlig 

mångsidig version av ett sådant avtal, som dock inte har undertecknats av tidigare 

byggande, finns. Ragnvi och Anna Lena kontaktar Daniel Modeus, byggruppen och 

HSB Stockholm angående en uppdatering och förenkling av avtalet.  

5. Markfrågor 

• Trädvandringen 25/11 (Ylva). Beslutsprotokollet behöver kompletteras med 

motiveringar, och förtydligas. Beslut: Ragnvi, Karin, Ylva och Nils ska förtydliga 

protokollet från den 13/1 med fokus på träd som kan ha prejudicerande betydelse 

och/eller där besluten behöver motiveras för boende och för framtida genomgångar.  

• Nästa trädvandring - beslut om datum: Den 3 februari 2013, kl 10.00. Vi ses i g-huset 

för en genomgång, och går sedan ut och beslutar. 

• Vi behöver en reviderad procedur för hanteringen av trädfällningar. Beslut: Nils, 

Ragnvi, Ylva och Kerstin bildar en arbetsgrupp som ska utarbeta ett reviderat förslag. 

Nils sammankallar. 

6. Gårdshusfrågor 

• Inget ärende idag 

7. Informationsfrågor 

• Hemsidan - utse arbetsgrupp i styrelsen (Mathias). Beslut: vi utser en arbetsgrupp som 

tillsammans med Helen tar tag i frågan, bestående av Hasse och Martin. Martin är 

sammankallande. 
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• Trivselreglerna (Martin). Mats Godees förslag till omskrivna regler skickas ut (av 

Martin?). Nils skickar ut sin sammanställning av stämmobeslut om träd och skuggning 

så att alla kan förvissa sig om att den paragraf i trivselreglerna som beskriver detta 

stämmer med vad som har beslutats. På nästa styrelsemöte siktar vi på att fastställa 

den nya versionen. 

8. Medlemsfrågor 

•  

9. Övriga frågor 

• Medlemsmöte och extra stämma 19/12 (kallelse utskickad av Martin). 

• Uppdatera info på styrelsedörren. Ylva gör detta.  

• Afrikadans nästa termin.  Beslut: samma villkor som tidigare: (1) Bokning varje 

tisdag hela terminen tillåts, men (2) boende kan gå före om dom bokar minst två 

veckor innan, samt (3) boende ska kunna hoppa in vid enstaka tillfällen. 

10. Jourärenden 

• Rapport om jourärenden. Information (Martin) om strul med jouranmälningarna till L-

O. 

11. Nästa möte 

• Godis och kaffeansvarig 16/1. Beslut: Ragnvi. I fortsättningen kör vi två omgångar i 

rad för att förenkla kvittohanteringen. 

       

Justeras 

 

Datum      Datum 

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

Namnförtydligande……………………. Namnförtydligande……………………. 

 


