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BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 

Protokoll nr 184 ojusterat 
 

Styrelsemöte 2015-08-19 

 

 
 Närvarande: Mathias Edstedt, Hans Larsson, Kerstin Malm, Robert Nilsson, Siv 

Ericsdotter, Karin Jansson, Mikael Kronsjö, Jamal Alassaad 

  

 Sekreterare:  Siv Ericsdotter 
    

 

Formalia 

 Dagordningen kompletteras med en punkt om beskärning av träd vid Gårds-

huset under Markfrågor. 

 Mikael Kronsjö väljs till justerare. 

 Protokoll 183 justeras. 

 Uppföljning och genomgång av beslut. Beträffande tidigare beslut om att in-

handla och sätta upp emaljskyltar för gatunumren beslutas att skyltarna för 

gatunumren snyggas till under arbetshelgen. Om detta inte låter sig göras be-

ställs emaljskyltar enligt tidigare beslut. Är också önskvärt med orienterings-

tavlor. Karin frågar Staffan Schultz om han kan ta fram förslag. 

 

Budgetfrågor/ekonomi 

 Beslut: Utskickat förslag till förvaltningsberättelse godkänns. 

 Beslut: Utskickat förslag till bokslut godkänns med ändringen att avskriv-

ningstid 120 år under rubriken Avskrivning fastighet ändras till 90 år. Ker-

stin kontaktar HSB om ändringen.  

 

Drift och underhållsfrågor 

 Fortsatt energiutredning-lägesrapport. Mathias redogör för läget. Fortsatt ut-

redning kommer att ske till hösten.  

Byggfrågor 

 Önskemål om att ersätta urinseparerade toaletter. Beslut: Siv får i uppdrag 

att kontakta Nils Söderlund om han kan åta sig att utreda frågan och Mathias 

att kontakta Kenneth om hur många som vill byta toaletter och hur akut läget 

är.  

 

Markfrågor  

 Uppföljning sälg och ek i Odlingen. Beslut: Eken beskärs och sälgen tas ned 

enligt förslag från Roger. Fällningen ska ske före arbetshelgen. Siv meddelar 

Roger detta.  

 Beskärning av träd vid Gårdshuset. Beslut: Frågan remitteras till markgrup-

pen att genomföras under arbetshelgen eller behandlas i det löpande arbetet. 

Siv meddelar markgruppen. 
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Gårdshusfrågor 

 Inget.  

 

Informationsfrågor 

 Inget.  

 

Medlemsfrågor 

 Inga.  

 

Övriga frågor 

 IP – Hur gå vidare?  

Beslut: En arbetsgrupp tillsätts med följande medlemmar: Nils Brenning, 

Frida Fallan, Maria Hagberg, Erik Krikkortz, Johan Pejler och Marie 

Åslund. Martin Anagrius tillfrågas om att ingå i gruppen. Karin pratar med 

Martin och Nisse Brenning. Maria Heymowska och Andreas Heymowski är 

rådgivare till arbetsgruppen. Karin ger föreningsinfo om att arbetsgruppen 

bildats. Arbetsgruppen ska utreda frågan samt rapportera och ge förslag till 

styrelsen. Jamal är kontaktperson i styrelsen och kallar till det första mötet 

med gruppen.  

 Jubileumsfesten. Karin informerar om hur arbetet med festen drivs vidare.  

 Arbetshelg 19 september. Beslut: Karin påminner om arbetshelgen till före-

ningen. Siv kontaktar Ylva om arbetshelgen. 

 Föreningsmöte 10 september. Beslut: Inget föreningsmöte den 10 septem-

ber.  

 Stämman 22 oktober förbereds på nästa styrelsemöte. 

 

Jourärenden 

 Inga 

 

 

Mötet avslutas. 

 

Justeras 

Datum 

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

Namnförtydligande: Mathias Edstedt  Namnförtydligande: Mikael Kronsjö 

 

 

Namnteckning:……………………… 

Namnförtydligande: Siv Ericsdotter 


