
BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 76 
Styrelsemöte 07 10 22 

  

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

Frånvarande: Ingemar Wetterholm 
 

1 Formalia  

1.1 Protokoll nr 75 
Bordlades 

 

 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 
1.4 

 
Konstituera oss 
Monica Jonsson ordförande 

Ann Fagerell sekreterare. 

 

Kalendarium för kommande arbetsår 
Vi gick igenom kalendariet och gjorde en del ändringar (bifogas) 

Vi ber husgruppsvärdarna att påminna sina grannar om 
kommande föreningsmöte (angående urinseparering och 
energi). 

 
Godkänna nya grannar 
Olof Larsberger och Josefin Friberg godkännes. De flyttar in 

30 nov (de efterträder Alex och Marie). 

 

2 Budgetfrågor  

   
3 Drift- och underhållsfrågor  



3.1 Uppgradering av tvättstugan 
Mauricio har kollat upp olika märken/kostnader för 
maskinparken i tvättstugan. Mattias vill gärna ha synpunkter 
när det gäller energin. 
Beslut: Mauricio och Mattias rådgör med varandra. Sen kan 
hela maskinparken köpas in. 

 

3.2  
Comhem 
Hasse rapporterade att om de ska byta kablar så vill de bara ge 
oss två uttag per hushåll.  
Beslut: Hasse kollar vidare. 

 
 
 
 
HL 

 
3.3 

 
Energi 
Mattias tar fram ett underlag för individuell värmematare till 
varje hushåll. HSB hjälper till med upphandlingen. 

 

4 Byggfrågor  
4.1 Nya etrétrappor 

Trapporna blir dyra att bygga med den dimention på virke vi 
hade ursprungligen. Vi skulle utan problem enligt Daniel kunna 
använda en annan dimention som är billigare. Antingen anlitar 
vi någon person som bygger eller någon industri som sågar till. 
Beslut: Monica kollar med Daniel hur många i föreningen som 
ska byta trappa i nuläget. Han kanske har en prisidé om vad det 
kostar att anlita någon. 

 
 
 
 
 
 
 
MJ 

5 Markfrågor  
 
5.1 

 
Iordningställande av grusplats inför snöröjningssäsongen 
Det finns förslag på två platser. Kolla med Bosse byggare om 
han kan gjuta en plats. Det skulle också behövas ett tak till. 
Beslut: Vi låter byggruppen avgöra var bästa platsen är. 

 

 
5.2 

 
Snöröjningen 
Gruppen var nöjda med förra årets ersättning. Vissa ställen där 
det inte går att köra behöver skottas (mellan Björn och Mia). 
Beslut: Monica frågar om någon i gruppen kan tänka sig göra 
detta jobb mot extra ersättning  
 

 
 
 
 
 
 
MJ 

6 Gårdshusfrågor  
6.1 Fler stolar till gårdshuset 

Vi ber gårdshusgruppen kolla hur många stolar som finns och 
hur många de tror behövs. 

 



7 Informationsfrågor  
7.1 Medlemsmöte om urin och energi 

Nisse och Mattias informerar. Husgrupperna kan fortsätta och 
diskutera. 

 

8 Medlemsfrågor  
8.1 Nyckel till traktorförrådet 

Gudrun får ha en nyckel till traktorförrådet som behövande kan 
hämta hos henne. 
Beslut: Monica kontaktar Tommie om nyckel. 

 

   

9 Övriga frågor  
9.1 Middag 

Den 17 januari äter styrelsen middag med avfallsgruppen. 
 

10 Kommande ärenden   
10.1 Energisnål ytterbelysning 

Micke kollar upp solpanelslösningar för ytterbelysningar till 
nästa möte. 

 

 
 
 
 


