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Protokoll 5/2016 

Brf Dalens Ekgård 
 
 
Protokoll styrelsemöte 2016-05-17 
 
Närvarande ordinarie ledamöter:  Närvarande suppleanter: 
Mathias Kreissl   Tobias Gidlund 
Fredrik Molin   Ebba Hamelberg 
Sonny Ståhlgren 
Bengt-Arne Swahn 
Henrik Virro 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter:  Frånvarande suppleanter: 
Marie Louise Engström    Annika Andersson 
Kerstin Mertner 
 
 
§01 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän 
Henrik Virro och Bengt-Arne Swahn utsågs till mötets ordförande respektive sekreterare. 
Sonny Ståhlgren och Fredrik Molin utsågs att justera protokollet. 
 
§02 Fastställande av dagordning 
 
§03 Protokoll från föregående möte 
Justerat protokoll från styrelsemöte 2016-04-24 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§04 Rapport från arbetsgrupper 
 
§04.1 Drift 
Mathias Kreissl och Tobias Gidlund 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Förskolegården Fastighetsskötare Lars 

Jansson 
Pågående Återstående upprustning av förskolegård 

(i prioritetsordning): 
1. Sarger byggs runt rutschkanans 

sandbädd. 
2. ”Öronskydd” på rutschkanan. 
3. Handtag på fjädergungorna. 
4. Trätrappan vid förskolans sydöstra 

ingång ersätts. 
Material finns levererat. 

Grill Fastighetsskötare Lars 
Jansson 

Pågående Målning av grill i terrakotta. 

Rondering Mathias K, Tobias G 
och Fastighetsskötare 

Uppstart Mathias Kreissl och Tobias Gidlund tar 
fram ”ronderingschecklista” på vad som 
skall kontrolleras och periodicitet för 
rondering 

Åtgärdslista Mathias K, Tobias G Uppstart Ta fram lista (prioriterad) för sådant som 
skall åtgärdas i bostadsrättsföreningen 
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§04.2 Underhåll  
Sonny Ståhlgren + en till (beslutas på nästa styrelsemöte) 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Datoriserat (digitalt) 
värmeövervaknings-
system 

Sonny Ståhlgren Pågående Inkopplat (leverantör: APH Elektriska) 
Leverantör skall tillhandahålla två 
styck ”påloggnings-signaturer” 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. 
Sonny stämmer av med APH Elektriska. 

Fasadrenovering Sonny Ståhlgren Uppstart Sonny tar in offerter samt undersöker om vi 
kan ändra nyans och ytstruktur på fasaderna. 

Underhållsplan Sonny Ståhlgren Uppstart Införskaffa mjukvaran ”Planima” för 
uppdatering av vår underhållsplan. 
(leverantör: Sustend) 

 
§04.3 Ekonomi  
Fredrik Molin och Henrik Virro 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Försäljning hyres-
lägenhet 

Henrik Virro Pågående Hyresgäst har avflyttat från lägenhet 1440. 
Säljs via mäklare HusmanHagberg. 
Klart V620 

Köpa BRF Dalens 
Ekgårds tomt (Dalen 12) 

Fredrik Molin Uppstart Stockholm Stad aviserar att ev höja 
totmrättsavgälden med 50-75% för bostads-
rättsföreningar. Aktualiserar ånyo att ev köpa 
loss tomten. Fredrik Molin utreder om det 
gynnar föreningen ekonomiskt. 

Rundtur Henrik Virro och 
Fastighetsskötare Lars 
Jansson 

Sker 2 ggr/år. Gå runt med styrelsemedlemmar i 
fastighetens serviceutrymmen för el, vatten, 
ventilation etc.Genomförs 2 ggr/år. 

 
§04.4 Kommunikation  
Ebba Hamelberg och Bengt-Arne Swahn 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Hantering av hushålls-
avfall 

Ebba Hamelberg Uppstart Avgiften för sopsugen (för hushållsavfall) 
har ökat med 70%. Ebba undersöker om vi 
skall ta hand om hushållsavfall i ”annan 
regi”. 

Inbjudan av nya 
föreningsmedlemmar till 
styrelsemöte 

Ebba Hamelberg och 
Bengt-Arne Swahn 

Kontinuerligt Inbjuda nya boende till ett styrelsemöte så 
snart de blivit beviljade medlemskap i 
föreningen. 

 
§05 Information 
Henrik Virro rapporterade från ordförandemötet den 27/4-16. 
 
§06 Hyresgästfrågor 
Försäljning av hyreslägenhet. V g se §04.03 Ekonomi. 
 
Hyresgäst har önskemål att föreningen skall stå för kostnad för färg så att hen kan måla om i 
lägenheten. Styrelsen tillstyrker inte detta önskemål. 
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§07 Borättsfrågor 
Reparation av mankerande spanjoletter (låsskena i överkant) på balkongdörrar. 
Föreningen står ej för kostnad av reparation av spanjoletter. Spanjoletter tillhör ”Bostadsrätts-
havarens ansvar för lägenhetens underhåll”. V g se 5§ i föreningsstadgarna. 
 
Fr o m 2016-06-27 beviljar styrelsen Shobna Sisodia (Silpa Sisodia, Dewshi Sisodia) som 
medlem i föreningen (lägenhet: 1445/1204). 
Fr o m 2016-06-27 beviljar styrelsen Mustafa Hajric utträde ur föreningen  (lägenhet 
1445/1204). 
 
Lägenhet 1474 renoveras av nya ägaren. Hen har tagit bort tilluftskanaler samt platonmattor 
under golvens ytbeklädnad. Dessa åtgärder sätter ”från och tilluftsystemet” ur spel. 
Driftgruppen informerar lägenhetsägaren om vad som gäller. 
 
Boende har önskemål om att föreningen skall förbjuda pulvertvättmedel och stipulera 
användande av flytande tvättmedel i tvättstugans maskiner p g a hen är känslig för pulver-
tvättmedlens parfym. Efter styrelsens konsultation av tvättmaskinsleverantör beslutades att 
inte tillstyrka detta önskemål. 
 
§08 Övriga frågor 
Ordföranden ser till att nya styrelsemedlemmar (ordinarie och suppleanter) erhåller signaturer 
för inloggning till föreningens mail-låda och BOX. 
 
§09 Kommande ordinarie styrelsemöten 
Planerade styrelsemöten fram till nästa ordinarie föreningsstämma: 
Veckodag Klockslag datum År 
måndag 19:30 27 juni 2016  
tisdag 19:30 16 aug 2016 
tisdag 19:30 20 sept 2016 
tisdag 19:30 18 okt 2016 
tisdag 19:30 22 nov 2016 
tisdag 19:30 20 dec 2016 
tisdag 19:30 24 jan 2017 
tisdag 19:30 21 feb 2017 
tisdag  19:30 21 mars 2017 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Bengt-Arne Swahn 
 
Justeras: 
 
 
___________________   ___________________ 
Sonny Ståhlgren   Fredrik Molin 


