
BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 73 
Styrelsemöte 07 08 30 

  

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

Frånvarande: Hans Larsson, Ingemar Wetterholm (kom på slutet). 
 

1 Formalia  

1.1 Val av sekreterare  
 

 

1.2 

Ann Fagerell valdes till sekreterare. 

Protokoll 72 godkändes 

Nytt datum för nya styrelsen.  
Beslut: Nya styrelsen Konstituerar sig i direkt anslutning till 
stämman. 

 

2 Budgetfrågor  

2.1 
Bokslut för 2006-05-01 - 2007-04-30 
Olle redogjorde för bokslutet. 
Resultatdispositionen diskuterades livligt. 
Maria kollar igenom bokslutet. 

 

 
2.2 

 
Beslut om fastighetstaxering 
Vi är taxerade för 46 miljoner 686 tusen. Markvärde och 
byggnadsvärde ar ungefär lika mycket. 
 

 

   
3 Drift- och underhållsfrågor  



3.1 Urinseparering  
 Nisse Söderlund redogjorde för historiken runt våra toaletter 

och behandlingen av vår urin.  
Vi ingick i ett forskningsprojekt med Stockholm vatten. 
Projektet ansvarade för vad som hände med urinen efter 
förvaringen i vår tank. Urinen ansågs likvärdigt med 
konstgödsel med vissa undantag. Projektet avslutades men 
Stockholm vatten lät oss skicka urinen till gårdar som ägs av 
Stockholms stad. De vill nu inte ta emot urinen längre.  
Ett möte anordnades för intresserade (andra ekobyar). 
Stockholm stad ska göra en upphandling för hur man tar han 
om avfall. Möjligt för entreprenörer att ta över. LRF är 
intresserade. Nisse har bjudit in folk (andra ekobyar) till 
Understenshöjden för att lyfta frågan politiskt. 
Vi har en liten reducering av vattenavgiften för att vi har 
separerande toaletter. 
Tills vi hittar en lösning kan Ragnsells hämta urinen och köra 
bort det. 
 
Beslut: Vi bör se över våra toaletter. 
Nisse redogör för det han har berättat här för övriga 
medlemmar på stämman. 

 

   
3.2 Arbetshelgen den 15 augusti 

Avslutas med kräftskiva. 
 

4 Byggfrågor  
4.1 Entrètrappor  
 Vid reparation av entrétrappor är det föreningen som står för 

material och arbetet. 
Detta kommer bli en arbetsuppgift på arbetshelgen. 
 

 

5 Markfrågor  

5.1 Slyröjning och häckklippning  
 Häckar i föreningen behöver ansas.  

Roger går runt och ber de medlemmar som har behov att själva 
klippa sina häckar på bruksytan. 

 

 Beslut: Markgruppen tar upp detta inför arbetshelgen.  

6 Gårdshusfrågor  
   



7 Informationsfrågor  
7.1 Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelse ska skrivas för 2006 05 01 – 07 04 30 
och vara klar till stämman. 
Beslut: Ann skriver med hjälp av Monica. 

 
 
 
AF 

8 Medlemsfrågor  
8.1 Förslag från Ylva Sandberg  
 Beslut: Ungdomsband anlitas till kräftskivan mot ersättning.  

9 Övriga frågor  
9.1 Motioner  

bordläggs till nästa möte 
 

9.2 Kräftskiva 
Tallhöjden står för organisering av festen (ost, smör, bröd)+ 
inbjudan. Papperstallrikar kan användas till kräftor och skal. 

 
 
 
MM 

 
9.3 
 

 
Ändring av styrelsemötestid  
Det blir kvällsmöte 4/10 istället för heldag. 

 

10 Bordlagda ärenden 
Besiktningsrapport från branden i traktorförrådet läggs till 
handlingarna. 

 

11 Kommande ärenden   

12 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är 20 september. 

 

 
 
 
 


