
BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

Protokoll nr 104 

Styrelsemöte 09 09 30 

Justerat   

Närvarande: Monica Jonsson, Maria Månsson, Ann Fagerell, Ingemar 
Wetterholm, Hans Larsson, Göran Karreskog, Mikael Kronsjö HSB 

Frånvarande:, Rebecca Barzegar 

Protokollförare: Ann Fagerell 

 

1. Formalia 

1.2  Justera protokoll  

Bordlades 

2. Budgetfrågor 

3.  Drift och underhållsfrågor  

3.1 Arbetshelgen 

Arbetshelgen flöt på bra. De flesta som inte var med har åtagit sig 
arbetsuppgifter. 

3.2 Container 

Robban och Johanna som ska ta igen arbetstid undrar om vi ska 
beställa container riset som ligger kvar. 

Beslut: Ingen container beställs. Riset läggs bakom garaget för att 
till våren köras till majbrasan. 

3.3 Energi 

Hasse har kollat att det skiljer sig under sommaren som mest ca 200 
kr i avgift för de som har solfångare ur funktion/trasiga. För dem kan 
ersättning komma i fråga.  

Beslut: Vi går på Olles förslag att vi debiterar värmen även på 
sommaren. Debiteringspriset är 70 öre per kilowattimme tills vidare. 



3.4  Fakturor 

Det har blivit mycket höga kostnader för gatulamporna som 
beställdes. Lamporna måste nytillverkas och transporteras från 
Tyskland. Nu finns det lampor och delar i reserv för en tid framöver. 

 Beslut: Detta var sista gången vi beställde denna typ av lampor. 

 

4.  Byggfrågor 

 

5.  Markfrågor 

5.1 Enkäten 

 Enkäten är ej sammanställd så frågan bordläggs. 

5.2 Åtgärda vägarna 

 Under arbetshelgen åtgärdades en del skador. 

5.3 Lekplatsbesiktning 

Besiktningen är gjord och även de flesta åtgärder. Täckbark ska 
köpas i och läggas under kojan.  

6.  Gårdshusfrågor 

 

7.  Informationsfrågor 

7.1 Stämman 

Mats Godée har tagit på sig att vara ordförande på stämman och Olof 
Larsberger har tagit på sig att vara sekreterare. Hasse trycker upp 
material. 

7.2 webben 

HSB:s webbverktyg finns nu tillgängligt. För att Helen ska kunna 
börja använda det så behövs en påskrift av styrelsen. 

Beslut: Hasse kontaktar Helen och skriver på pappret. 

 



8.  Medlemsfrågor 

  

9. Övriga frågor 

9.1 Mailen 

 Vi gick igenom mailen. 

9.2 Motioner 

Två motioner har inkommit.  

Beslut: Inför Kari och Oves motion önskemål om växthus kollar 
Monica ritningen för bruksytorna med Anna-Lena och Maria 
Heymowska. Kari och Ove påminns om ritning på växthuset. 

10.  Bordlagda frågor 

 

 

 

 

 

 

 


