
BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 102 
Styrelsemöte 090819 
 
Justerat 
 

Närvarande: Monica Jonsson, Rebecca Barzegar, Ann Fagerell, Ingemar Wetterholm, Maria 
Månsson, Göran Karreskog och Mikael Kronsjö 
 
 
Protokollförare: Rebecca Barzegar 

 
 

1. Formalia 
 
1.1 Justering av protokoll 101 

Protokoll nr. 101 justeras. 
 

1.2 Verksamhetsberättelse 2008-05-01-2009-04-30  
Beslut: Styrelsen beslutar att Monica och Rebecca upprättar en verksamhetsberättelse 
till nästa styrelsemöte.  

  
2. Budgetfrågor 
 
2.1 Budget och bokslut 

Beslut: Frågorna bordläggs till nästa möte och samtliga styrelseledamöter får i uppgift 
att gå igenom årsredovisningen till nästa möte. 

  
 
3. Drift och underhållsfrågor 
 
3.1  Värmedebiteringen ska läggas ut. Kontakta HSB. 

Beslut: Medlemmarna ska informeras per mail om arbetshelgen och att 
värmedebiteringen kommer att ske individuellt från och med den 1 oktober 2009 samt 
att info om detta kommer att ges på arbetshelgen i anslutning till festen. 
Energigruppen tillfrågas om de kan informera om värmedebiteringen på arbetshelgen 
(Mia frågar Mathias).  

 
3.2 Elavtal 

Beslut: Styrelsen beslutar att ingå ett nytt ettårigt elavtal med rörlig avgift.  
 
4. Byggfrågor 
 
 



5. Markfrågor 
 
5.1 Bredband 

Hasse informerar om att han har varit i kontakt med en firma för dragning av optiskt 
bredband. Nya kablar kan eventuellt dras i kabel-TV-rören. Firman kan kolla om detta 
är möjligt till en kostnad om ca 10 000 – 15 000 kr.  
Beslut: Styrelsen beslutar att låta firman kolla möjligheten att dra bredband i kabel-
TV-rören. Hasse kontaktar firman.  

 
5.2 Enkäten ska ut   

Monica informerar om att hon gjort i ordning enkäten om växtligheten. Hon gör ett 
försättsblad och delar ut enkäten. 

 
5.3 Åtgärda vägarna? 
 Beslut: Styrelsen beslutar att i nuläget inte vidta någon åtgärd. 
 
5.3 Trädfrågan i Odlingen 
 Mia informerar om de synpunkter som inkommit på markgruppens förslag. 

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med markgruppens förslag, se bilaga 1. De 
trädfällningar som ska göras kommer att ske tidigt under vårvintern 2010. 

 
5.4 Asparna  
 Mia informerar om att inga synpunkter inkommit. 

Beslut: Styrelsen beslutar att asparna på Kari och Oves bruksyta ska fällas under 
vårvintern 2010, träden ska inte ringbarkas. Mia informerar Kari och Ove och Åsa och 
Daniel om att ringbarkning inte kommer att ske.  

 
6. Gårdshusfrågor 
 
6.1 Ståbord 

Monica informerar om att Johanna tittat på olika alternativ och kostnader för ståbord 
och hittat ett för ca 1800 kr som är fällbart men inte så snyggt. Hon vill gärna fortsätta 
att leta men vill då veta var pristaket ligger.  
Beslut: Styrelsen beslutar att borden får kosta maximalt 2500 kr per st, inkl. moms. 
Skulle Johanna hitta ett väldigt bra bord som kostar strax över 2500 kr tar styrelsen 
ställning till det om så sker. 

 
7. Informationsfrågor 
 
7.1 Monica informerar om att hon ska flytta från området men kvarstå som ägare av 

bostaden och att hon gärna kvarstår som ordförande.  
 
8. Medlemsfrågor 
 
9. Övriga frågor 
 
9.1 Lekplatsbesiktningen 



 Monica informerar om att besiktningen inte kommit till stånd ännu och kommer att 
ske till hösten.  

 
 

10. Bordlagda frågor 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Markgruppens förslag 
 
 


