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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 

Protokoll nr 175 justerat 
 

Styrelsemöte 2014-12-03 
 

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

Formalia 
• Val av justerare. Hans Larsson väljs till justerare. 
• Dagordningen kompletteras med följande punkter: Kopiering, 

föreningsmöte, middag, sopor och kabel-tv. 
• Justering av protokoll 174. Bordläggs. 
• Kalendarium godkänns med vissa justeringar. 
• Genomgång av tidigare beslut. 

 
 

Budgetfrågor/ekonomi 
• Kerstin informerar om det ekonomiska läget som i huvudsak utvecklas 

enligt plan. Beslut: Kerstin tar fram underlag om eventuell amortering till 
nästa möte. 
 

Drift och underhållsfrågor 
• Underlag för utredning om energisystemet diskuteras.  

Beslut: Underlaget godtas med vissa ändringar. Uppgift om referensobjekt 
bör lämnas i offerten. Tidplanen förskjuts så att anbud ska vara inne sista 
januari och beslut tas på styrelsemöte i februari. 

• Med anledning av mailväxling på Pratalistan diskuteras sopsortering. 
Beslut: Karin kontaktar avfallsgruppen och försäkrar dem om styrelsens 
stöd och skickar eventuellt ut ett föreningsmail. 

• Kabelteve. Vårt abonnemang med ComHem upphör 1 mars. Behov av 
åtgärder med anledning av detta diskuteras. Beslut: Hasse kollar med 
ComHem om ett enklare abonnemang med dem eller alternativt installation 
av konverter.  

 
Byggfrågor 
• Inget denna gång. 

 
Markfrågor 
• Trädprocessen i Odlingen. Siv informerar om läget i processen. 
• Behovet av bättre belysning vid parkeringen diskuteras med anledning av 

skadegörelse. Beslut: Två rörelsestyrda lampor sätts upp vid parkeringen 
(på traktorvägg och garagevägg). Robban kollar med LO om 
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elektrikerkontakt och Karin kontaktar Anna-Lena om vad som behövs och 
om Anna-Lena kan ansvara för genomförandet. 

• Vägreparationerna. Resultatet har ifrågasatts i mail från Jan Ohlin. Beslut: 
Karin vidarebefordrar mail från Jan till markgruppen för kommentarer. 

 
 

Gårdshusfrågor 
• Karin informerar om mail beträffande bokningsregler utskickat till alla 

medlemmar.  
 

Informationsfrågor 
• Positiva reaktioner på hemsidans utveckling framförs. Årsredovisning och 

verksamhetsberättelse ska finnas på externa hemsidan. 
 

Medlemsfrågor 

 
Övriga frågor 
• Utbyggnaden av IP. Bordläggs.  
• Kopiering. Hasse kan kopiera och ta betalt. 
• Föreningsmöte i januari. Att ta upp kan vara kabelteve och att Comhem 

försvinner liksom förslag om 20-årsfest. Men andra frågor kan finnas. 
Beslut: Gårdshusgrupperna uppmanas diskutera vilka frågor som kan vara 
intressanta att ta upp. Karin kontaktar husgruppsansvariga. 

• Middag med styrelsen (gamla och nya) samt avfallsgruppen ordnas 21 
januari. Julkorg överlämnas till Gudrun, LO, Daniel och Olle. Mathias ber 
Monica ordna korgar. 

  
Jourärenden  
•  Inga 

 
 
Mötet avslutas. 
 
Justeras 
Datum 
Namnteckning……………….………  Namnteckning………………………… 
Namnförtydligande: Mathias Edstedt  Namnförtydligande:  
 
 
Namnteckning:……………………… 
Namnförtydligande: Siv Ericsdotter 


