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Protokoll från 

styrelsemöte 

2016-02-18    

       
Närvarande ordinarie 

styrelseledamöter: 

Närvarande suppleanter: 

 

 

Henrik Virro  

Johnny Oinonen  

Marie Louise Engström  

Ylva Lindgren 

Bengt-Arne Swahn 

Mathias Kreissl  

 

Michel Appelgren 

Sonny Ståhlgren 

 

 

 

  

 

1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare inkl. datum för 

justering 
Henrik Virro och Ylva Lindgren utsågs till mötets ordförande respektive sekreterare. Henrik Virro 

och Bengt-Arne Swahn utsågs att justera protokollet före 25 februari. 

 

2 § Fastställande av dagordning 
 

3 § Protokoll från tidigare möte 
Justerat protokoll från styrelsemöte 2016-01-14 lades till handlingarna. 

  

4 §  Ekonomi 
Årsredovisningen gicks igenom. 

              

  Årsstämman beslutades äga rum söndagen den 24 april kl.18.30. 

 

Ylva Lindgren och Mathias Kreissl delar ut kallelse till stämman. 

Tidigast 27 mars och senast den10 april.  

 

Scannade undertecknade protokoll, konstituerande protokoll skickas till revisor av 

Bengt-Arne Swahn. 

 

Scannade försäkringsbrev, nytt registreringsbevis (från Bolagsverket), nya hyresavtal, 

handlingar offerter rörande upphandling av större renoveringsarbeten samt uppdaterad 

underhållsplan skickas till revisor av Henrik Virro. 

 

En uppmaning till medlemmarna att komma in med idéer till årsstämman läggs ut på vår 

Facebooksida och på vår hemsida av Ylva Lindgren. 27 mars deadline för idéerna.   

   

Marie-Louise Engström och Mathias Kreissl skriver på nya avtalet om sopsugen i nästa 

vecka. 

  



 

5 § Balanslista pågående föreningsaktiviteter och projekt 

 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning av ärendet 

Datoriserat (digitalt) 

värmeövervakningssystem 

Johnny Oinonen Pågår Inkopplat:  

Leverantör (APH Elektriska) har haft kort 

genomgång av systemet med fastighets-

skötare och en styrelseledamot. 

Leverantör skall tillhandahålla två styck 

”påloggningssignaturer” till föreningen. 

- En sign för enbart kunna ”titta” 

- En sign för att kunna konfigurera 

inställningar 

Dessa signaturer har inte levererats. 

Leverantören skall tillhandahålla användar-

manual som förklarar inställda värden.  

Denna manual har inte levererats. 

Grill Lars Jansson   

Mathias Kreissl                   

Pågår Beslut: 

Grillen kommer att kapas några decimeter. 

Taket kommer att avlägsnas. 

Målas i terrakotta. 

Skylt för rutiner vid grillning kommer att 

anslås. 

Badrumsfönster i 8:an  Läggs t v på is Status: 

I väntan på kostnadsrelevanta offerter 

avvaktar styrelsen. 

Inkomna offerter ansågs ligga för högt. 

Vid revideringen av underhållsplanen 

prioriteras byte av dessa fönster.  

Dagisgården Henrik Virro Pågår Status: 

Upprustning av dagisgården skall genom-

föras. 

Sarger byggs runt rutschkanans sandbädd. 

Skydd på rutschkanan åtgärdas. 

Sandlådan förses med sarger. 

Handtag på fjädergungorna åtgärdas. 

Material är levererat. 

Fastighetsskötaren utför arbetet. 

Beräknad kostnad ca 10 000 SEK. 

 

Välkomnande av nya 

medlemmar 

Ylva Lindgren Kontinuerligt När nya medlemmar flyttat in på Ekgården 

bjuds de in till styrelsemöte för att de skall 

få träffa och se vilka som är deras ledamöter. 

Medlemmarna ges då också möjlighet att ta 

upp ev frågor. 

Rundtur i fastigheten för 

styrelsemedlemmar för 

kännedom om vatten, el 

och ventilation.  

Alla Stående 2 ggr/år 

 

 

6 § Information 
 

 

7 § Hyresgästfrågor 
  



 

8 § Borättsfrågor 
Överlåtelse av lägenhet 1474. Christina Bergius Segerberg och Morgan Segerberg utträder ur 

föreningen och Fanny Lundstedt och Daniel Cederlund inträder i föreningen den 29 april 2016. 

 

En förfrågan från medlem angående möjlighet att själv ersätta balkongräcke har inkommit till 

styrelsen.  

Styrelsen godkänner att lägenhetsinnehavaren själv får byta träräcket till tryckimpregnerat virke i 

samma dimension och utförande som på övriga balkonger.  

 

 

 

 

9 § Övriga frågor 
Cykelförråden är överfulla och en utrensning av kvarlämnade/oanvända cyklar behöver göras. 

Mathias Kreissl ansvarar för information till medlemmarna och att rensningen utförs på korrekt sätt. 

 
Vårens städdag beslutades äga rum den 24 april med start kl. 14.00. 

 

 

     10 § Kommande styrelsemöten 
Måndag den 4 april 19.30 

 

 

 

Vid Protokollet: 

 

 

 

 

 

Ylva Lindgren 

 

 

 

 

Justeras:     Justeras: 

 

 

 

       

Hernrik Virro     Bengt-Arne Swahn   


