
BRF Dalens Ekgård       Protokoll 3/2016 
 
Protokoll från 
styrelsemöte 
2016-04-04    
       
Närvarande ordinarie 
styrelseledamöter: 

Närvarande suppleanter: 
 

 
Henrik Virro  
Johnny Oinonen  
Ylva Lindgren 
Bengt-Arne Swahn 
Mathias Kreissl  

 
Michel Appelgren 
Sonny Ståhlgren 
Kerstin Mertner 
 
 

 
  

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 11 april. 
 

2 § Fastställande av dagordning 
 

3 § Protokoll från tidigare möte 
Justerat protokoll från styrelsemöte 2016-02-18 lades till handlingarna. 

  

4 §  Ekonomi 
Inget att rapportera. 

5 § Balanslista pågående föreningsaktiviteter och projekt 
 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning av ärendet 

Datoriserat (digitalt) 
värmeövervakningssystem 

Johnny Oinonen Pågår Inkopplat:  
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. 
Användar-manual som förklarar inställda 
värden har inte heller levererats. Om Johnny 
inte löser detta till årsmötet så lämnas 
projektet över till någon annan. 

Grill Lars Jansson   
Mathias Kreissl                  

Pågår Grillen kommer att kapas några decimeter. 
Taket kommer att avlägsnas. 
Målas i terrakotta. 
Skylt för rutiner vid grillning ska anslås. 
Mattias pratar med Lars Jansson om att detta 
behöver bli färdig före sommaren. 

Dagisgården Henrik Virro Pågår Sarger byggda. Handtag på fjädergungorna o 
och skydd vid rutschkana sätts dit. Henrik 
Virro talar med fastighetsskötare om att sopa 
dagisgården.  
 



Välkomnande av nya 
medlemmar 

Mattias Kreissl 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 

Städdag o festligheter  Kontinuerlig  

 

6 § Information 
 
 

7 § Hyresgästfrågor 
Hyresgäst i 8:an har sagt upp sin lägenhet. Den blir tom från 1 maj. Föreningen säljer lägenheten så snart 
som möjligt efter det. Mäklare från Husman Hagberg anlitas. Arvodet blir samma som vid senaste 
försäljningen.  
  

8 § Borättsfrågor 
Ny delägare i lägenhet 1449 tillsammans med Therese Olsson är Simon Gromer. Han blir därmed ny medlem 
i föreningen.   

 

9 § Övriga frågor 
Förskolan Filosofiska använder vår gård ofta. Bengt-Arne kollar upp om vi kan få ersättning för det. 
Ungdomar har periodvis samlats vid bänkarna utanför 8:an. Vi håller koll och tar upp frågan igen 
om det skulle bli störande för de boende.  

 
Vilande projekt som fönsterbyte på gaveln i 8:an och fasadrenovering tas upp igen av nästa styrelse. 
Beslut fattas efter försäljningen av hyreslägenheten.  
 
Förslag om att nästa styrelse delas in i grupper med olika ansvarsområden t ex driftgrupp, Grupp 
som ansvarar för återkoppling och arbetsledning av fastighetsskötarna.   
 
Fredrik Molin tömmer föreningens brevlåda. Henrik Virro sköter föreningens mail.  
 
Ylva och Henrik ansvarar för städdagen: Vi behöver bla städa dagisgården, olja staket, 
högtryckspolning. Ylva bokar container samt ser över tillgången på trädgårdsredskap. 
 

10 § Kommande styrelsemöten 
Bestäms på konstituerande möte direkt efter stämman.  

 

Vid Protokollet: 
 
 
 
Ylva Lindgren 
 
 
Justeras:     Justeras: 
 
       
 
Hernrik Virro     Bengt-Arne Swahn   


