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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 

Protokoll nr 170 justerat 
 

Styrelsemöte 2014-06-16 
 

 

 

 
Närvarande: Mathias Edstedt, Karin Jansson, Ragnvi Josefsson, Robert Nilsson, 
Ylva Sandström, Siv Ericsdotter, 
Frånvarande: Kerstin Malm, Hans Larsson, Mikael Kronsjö  
Sekreterare: Marie Ek 
 
Formalia 

• Val av justerare 
Mathias Edstedt och Robert Nilsson väljs. 

 
• Justering av protokoll 169 bordläggs till nästa möte. 

 
 

Budgetfrågor/ekonomi 
• Beslut: Budgeten fastställs. 

 
• Bokslutet. Synpunkter ska ha inkommit till Kerstin senast 27/6. 

 
• Genomgång av förvaltningsberättelsen. Synpunkter skickas till Mathias senast 27/6. 

 
Lekgruppen kommer på besök och berättar om upprustning som redan skett och 
förslag på ytterligare förbättringar. Lekgruppen lägger fram ett samlat förslag som 
utöver redan utförda renoveringar troligen landar på ca 12 000 kr. Förslaget inkluderar 
en ny klätterställning av mindre modell plus arbete, nya stockar att klättra/balansera på 
och repanordning. En trollstig föreslås också men den kostar inget. Man framför också 
att något behöver göras för att begränsa trafiken i området. Beslut: Styrelsen beslutar 
att bevilja upprustningen mot att ett skriftligt förslag skickas in till styrelsen som 
beslutsunderlag. Trollstigen avslås dock. Marie meddelar Frida Fallan. 
 
Valberedningen kommer på besök inför höstens stämma. De kommer även att höra av 
sig för enskilda samtal med styrelsemedlemmarna. 
 

Drift och underhållsfrågor 
• Installation av acktankar på prov. Mathias hoppas att hitta frivilliga så att dessa kan 

installeras och köras samtidigt som solpanelerna, dvs under sommaren. Nästa steg blir 
2 värmeväxlare. 
 

Byggfrågor 
• Bygglov bastu. Styrelsen godkänner placeringen i 90 graders vinkel från planket och 

neddraget 2,5 m från staketet i nivå med grindhålet. Detta var det som medlemsmötet 
den 21 maj kom fram till. Se mail från byggrupp 16/6. 
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Markfrågor 
• Återstående frågor; grenar och hamling ska utföras under sommaren. De utförda 

fällningarna kostade 25 000 kr. Plantering till hösten återstår. 
• Arbetshelg – restuppgifter. Saknar anteckningar. 

 
Gårdshusfrågor 

• Inget denna gång 
 

Informationsfrågor 
• Information till boende – slutversion bordläggs till augusti. 
• Sommarbrev till medlemmarna. Ska kompletteras med information om byte av 

rökgasfläkt och upprustningen av lekplatser. Mathias skickar ut. 
• Hemsidan – struktur. Marie pratar med Helen O och kommer med förslag vid nästa 

möte. 
 
Medlemsfrågor 

•  
 

Övriga frågor 
• Utbyggnaden av IP - hantering av bullerfrågor. Kommunen har beslutat att ett 

bullerplank ska uppföras. Med detta är den s.k. projektfasen för IP över. Det är dock 
en fråga som även framöver kommer att påverka de boende. Förslag från IP-gruppen 
är att den upplöses och kontakta med kommunen framöver blir en permanent uppgift. 
Marie Ek tilldelas denna uppgift med Kerstin som rådgivande. Beslut: Förslaget 
godkänns. 
 

 
Mötet avslutas. 
 
Justeras 
Datum 
Namnteckning……………….………  Namnteckning………………………… 
Namnförtydligande: Mathias Edstedt  Namnförtydligande: Robert Nilsson 
 
 
 
Namnteckning……………………… 
Namnförtydligande: Marie Ek 


