
BRF UNDERSTENSHÖJDEN 

 

Protokoll nr 188 

Styrelsemöte 2015-12-07 

 

Närvarande:  

Kerstin Malm, Mathias Edstedt, Jon Persson, Robert Nilsson, Siv Ericsdotter, Roger Isaksson, 

Jamal Alassaad och Mikael Kronsjö 

 

Frånvarande: 

 

 

Sekreterare: Jon Persson 

 

Formalia  

 Dagordningen fastställdes med tillägg av frågan om styrelsens Dropbox samt en punkt 

om energiutredningen. 

 Mikael Kronsjö valdes till justerare. 

 Protokoll 187 justerades.  

 Beslut följdes upp. 

 Tillgång till Dropbox. Frågan bordlades. 

 

Budgetfrågor/ekonomi 

 Kerstin informerade om att fullmakten för Plusgirot för elkontot bör uppdateras.  

 

Drift och underhållsfrågor 

 LO har beslutat att inte vara jouransvarig efter nyår. Beslut: Robban ska kontakta 

Gunnar och undersöka om denne är intresserad av att ta över jouransvaret. Roger ska 

kontakta husgruppsansvariga i Odlingen, Dammen och Tallhöjden om att utse 

ack.tanksansvariga för respektive husgrupp.  

 Beslut: Robban ska kontrollera, och vid behov uppdatera, informationen om 

felanmälan på hemsidan. 

 Mathias informerade om att ett första möte med Sweco ägt rum angående 

energiutredningen.  

 

Byggfrågor 

 Frågan om bastubygge bordlades. 

 

Markfrågor 

 Frågan om verksamhetsplan och kommande aktiviteter ska först behandlas i 

markgruppen och bordlades därför. Markgruppen ska återkomma med förslag. 

 Roger informerade om att den beslutade återplanteringen av björkar i Björklunden nu 

är genomförd. 

 Fråga om fällning av aspar i västra Odlingen. Beslut: Roger ska kontakta berörda 

parter och återkomma med beslutsförlag för de planerade åtgärderna. 

 Mauricio, Joel och Janne är årets snöröjare. Beslut: Roger ska kontakta snöröjarna och 

Kerstin ska förmedla en karta över snöröjningens omfattning till Roger. 

 

Gårdshusfrågor 

 Fråga om lagning och oljning av gårdshusgolvet. Beslut: Golvoljning bör som tidigare 

ske genom självförvaltning och ska inte lägga ut på entreprenad. Kerstin ska kontakta 

Mats för att fråga om han är villig att fortsätta att olja gårdshusgolvet. Bygg-gruppen 

fick genom Robban uppdrag att sondera om LO:s son kan laga golvet. 



 

Informationsfrågor 

 Inga informationspunkter. 

 

Medlemsfrågor 

 --- 

 

Övriga frågor  

 IP - lägesrapport efter utskick om arbetsgrupp. Jamal bekräftade tidigare information 

om att det planerade planket kommer att sättas upp och att plantering ska ske i dialog 

med föreningen. Ett möte med plankgruppen är planerat. Beslut: Jamal ska efter mötet 

skicka ut föreningsinfo om hur den fortsatta processen med planket kommer att ske. 

Roger ska informera markgruppen på gruppens möte 15 december. 

 Bildande av arbetsgrupp för utbyggnadsmöjligheter. Beslut: Mathias ska kontakta 

Karin om vilka som anmält sig till arbetsgruppen och om att kontakta motionärerna 

inför bildandet av arbetsgruppen.  

 Köp av bilder. Beslut: Styrelsen är beredd att köpa in några av Fredrikas bilder för att 

sätta upp i Gårdshuset. Beslut: Karin ska kontakta gårdshusgruppen för att höra om de 

har någon särskild önskan eller rekommendation.  

 

 

Mötet avslutades. 

 

 

 

Stockholm den …../.....-2015 

 

 

Ordförande   Justerare 

 

……………….………    ………………………… 

Mathias Edstedt   Mikael Kronsjö 

 

 

 

Sekreterare 

 

………………………. 


