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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 

Protokoll nr 179 ojusterat 

  

Styrelsemöte 2015-03-25 

  

Närvarande: Kerstin Malm, Robert Nilsson, Mathias Edstedt, Hans Larsson, Marie Ek, Siv Erics-
dotter, Karin Jansson  

Frånvarande: Mikael Kronsjö 

Sekreterare: Marie Ek 

 Formalia 

      Dagordningen fastställs med följande tillägg: 1. Kabel TV under drift och underhåll. 2. IP info svar 
från Miljöförvaltningen. Sedan tillkom två ytterligare punkter under mötets gång. 

      Robert Nilsson väljs till justerare. 

      Protokoll 178 justeras. 

      Uppföljning av beslut.  

      Val av sekreterare för kommande möten: Siv Ericsdotter 

 Budgetfrågor/ekonomi 

      Inget 

 Drift och underhållsfrågor 

      Lägesrapport energiutredningen (Hasse, se mejl 20/3). Ett antal frågor kvarstår. Beslut: Hasse 
kontaktar ÅF om möte för följfrågor om såväl praktiska aspekter av deras förslag som vilka andra 
idéer som avfärdats/inte finns med? 

      Inköp av mangel till tvättstugan (Karin). Bordlagt i avvaktan på offert. Karin mailar för beslut. 

      Kabel TV (Hasse). Antenn är installerad så alla har fri tillgång till 1, 2 och 4an. Beslut: Hasse 
mailar ut info till medlemmar via föreningsinfo.  
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Byggfrågor 

      Inget 

 Markfrågor 

      Markgruppen kommer på besök.   

o  Trädprocessen i Odlingen. Fråga från markgruppen om styrelsens beslut. Styrelsen meddelar att 
två beslut om enskilda träd återstår några frågor om (Stor sälg och en björk).  

o  Restpunkter från Björklunden/Gården/Dammen. Restlista med samlad bild kommer från mark-
gruppen till styrelsen. Kerstin bistår med underlag om kostnader för återplanetering i egen regi 
och när tjänsten köps. 

o  Kommande trädprocess längs ekostråket och Tallhöjden. Påbörjas under sommaren 2015 och blir 
2015 års process.  

o  Planering för arbetshelgen. Komplettering avseende garagetaken. Dom läcker. Styrelsen ser över 
rollfördelningen gällande arbetshelgen. 

o  Frågor och önskemål från markgruppen (mejl från Ylva 23/3).  

o  Uppdrag kring garagen och placering av bastu förtydligas. 

 Gårdshusfrågor 

      Inget 

 Informationsfrågor 

      Inget 

Medlemsfrågor 

Övriga frågor 

      IP. Svar från Miljöförvaltningen. En inspektion är planerad. 

Jourärenden 

      Inget 
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Mötet avslutas. 

 

Justeras 

Datum 

Namnteckning……………….………  Namnteckning………………………… 

Namnförtydligande: Mathias Edstedt  Namnförtydligande:  

 

 

Namnteckning:……………………… 

Namnförtydligande: Marie Ek 


