
 

BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 67 
Styrelsemöte 1 januari 07 

  

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

Frånvarande: Ingemar Wetterholm 
 

1 Formalia  

1.1 Val av sekreterare  
 Ann Fagerell valdes till sekreterare. 

Protokoll 66 justerades 

 

2 Budgetfrågor  

2.1 Kravfaktura 
Hasse har upptäckt att föreningen fått dubbla fakturor och 
åtgärdat detta. 

 

2.2 Bokslutspapper från HSB 
Så nära sommaren som möjligt tittar vi på det så vi kan göra 
bokslut till hösten. 
 

 

 

2.3 
Budgetpapper 
Varje arbetsgrupp brukar få ett papper för budgetförslag. Det 
har funnits ett men 
ej digital. 

 

 Beslut: 
Monica gör ett formulär som finns på datorn (förra årets 
eskande ska finnas med) 

 
MJ 

 Maria M tittar igenom vad arbetsgrupperna har spenderat förra 
året. 

MM 



3. Drift och underhåll  
3.1  

Ylva föreslår att det ska sättas belysning vid brons underkant (nedre 
dammen). 

 

  
Beslut: Monica kollar vad det kostar 

MJ 

3.2 Urin 
Nisse S och Mats Johansson har talats vid. Gården som 
Stockholm Stad äger och tar emot urinen för lagring ska ej 
säljas. Ranksell hämtar till Bornsjön där det lagras. 
Alltså föreligger ingen förändring i nuläget. 
 

 

   

4 Byggfrågor  

   

5 Markfrågor  

5.1 Besök av markgruppen 
Rangnvi och Marie fick förhinder. Lars-Erik kom. 
Budgetförslag till nästa möte 
Diskussion med markgruppen inför budgetarbetet. Sådant som 
styrelsen haft 
uppe som önskemål mm. 
Markgruppen redogjorde för vad de vill ha gjort. 
 

 

5.2 IP utbyggnad 
Informationsmöte om ombyggnad på IP önskas. 

 

 Beslut: 

Monica undersöker möjligheten att få mer information. 

 
MJ

   

5.3 Snöröjning  

 Har fungerat bra. De har gjorts ett bemannings –schema 
Har varit inbrottsförsök i traktorförrådet. Hasse har sett till att det 
åtgärdas. Hasse hade bett om ett annat handtag men måste påpeka 
att det inte blev gjort. 

 
 
 
HL 



6 Gårdshusfrågor  
 

6.1 
 
Nya avgifter 
Vi gick igenom sammanställningen från alla gårdsmöten. 
 
Beslut: 
Vi går på förslaget att vi sätter upp en låda där lappen om 
städning mm läggs efter hyra av gårdshuset och avvaktar med 
böter för ej lämnad lapp. 
Avbokning om ej skett 24 tim innan får betala 50 kr 
Övernattning får ske med speciell överenskommelse  …….kr. I 
samband med fest ingen extra kostnad. 
Betalning för arbetsplatsmöten 500 kr. 
Liten fest under 20 pers 50 kr.  
Stor fest över 20 pers 200 kr. 
För övrigt enligt förslaget. 
 
 

 

7 Informationsfrågor  
   

8 Medlemsfrågor 
 

 

8.1   
MJ 

   

9 Övriga frågor 
Maria och Janne Smith kan tänka sig att bli ansvariga för 
arbetshelgerna. 
 

 

10 Bordlagda frågor 
Frågan om en bokningsfri dag i gårdshuset bordlades. 

 

11 Kommande ärenden   

12 Nästa styrelsemöte  
  

Måndag den 19 februari.  



  
 

 

 Ann Fagerell 
Sekreterare 

 

 
 
 


