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Protokoll 02/2017 

Brf Dalens Ekgård 
 
 

Protokoll styrelsemöte 2017-02-21 
 
 
Närvarande ordinarie ledamöter:  Närvarande suppleanter: 
Mathias Kreissl   Tobias Gidlund 
Sonny Ståhlgren 
Bengt-Arne Swahn 
Henrik Virro 
 

Frånvarande ordinarie ledamöter:  Frånvarande suppleanter: 
Marie Louise Engström   Annika Andersson 
Kerstin Mertner   Ebba Hamelberg 
Fredrik Molin 
 
 

§01 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän 
Henrik Virro och Bengt-Arne Swahn utsågs till mötets ordförande respektive sekreterare. 
Tobias Gidlund och Sonny Ståhlgren utsågs att justera protokollet. 
 
 
§02 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställdes. 
 
 

§03 Protokoll från föregående möte 
Justerat protokoll från styrelsemöte 2017-01-24 lades till handlingarna. 
 
 

§04 Rapport från arbetsgrupper 
 
§04.1 Drift 
Mathias Kreissl och Tobias Gidlund 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Informationsblad reno-
vering av bostadsrätt 

Mathias K Klart Informationsbladet presenterades för 
styrelsen. Bladet anslås på anslagstavlorna i 
gatuhusen samt tvättstugeentren. 

Åtgärdslista Mathias K & Tobias G Kontinuerligt Vidtagna och kommande åtgärder 
redovisades. 

Demolerad belysnings-
stolpe mellan Ekgården 
och Poppelgården 

Fastighetsskötare Klart Ny stolpe uppsatt. Stolpen placerad i linje 
med de fyra andra stolparna. Stolpen 
anpassas till samma längd som de andra 
stolparna. Föraren av bilen som backade på 
stolpen tillställs fakturan för nya stolpen. 
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§04.2 Underhåll  
Sonny Ståhlgren och Kerstin Mertner 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Fasadrenovering Sonny S & Kerstin M Pågående - V7 gick underhållsgruppen igenom vad   

som skall göras med offererande firma. 
- Smärre kompletteringar krävs i offerten. 
- Bygglovsansökan skickas in när offerten 
kompletterats. I ansökan ingår att alla 
fasader får samma färg som gårdshusen har 
idag. 
- Renovering startar så snart vädret tillåter 
(april/maj). 
- Offererande firma informerar på nästa  
styrelsemöte. 

Byte fönster på gaveln å 
Bersågränd 8 

Kerstin M Pågående Nya fönster (inkl karmar och bågar) skulle 
levererats i mitten av februari 2017. 
Firman har inte påbörjat jobbet ännu. 
Fastighetsskötare stämmer av med firman. 

Reparation av trävirke i 
fönsterram i lägenhet 
högst upp i Bersågränd 4 

Kerstin M Pågående P g a jobbets ringa omfattning har det 
beslutats att anlita firman som byter fönster 
på gaveln å Bersågränd 8 åtgärda på  
löpande räkning. 

Vattenskadat tak i 
lägenhet å Bersågränd 4 

Fastighetsskötare Pågående Fastighetsskötare kontrollererar skadans 
omfattning. 

Gå igenom underhålls-
plan 

Styrelsen Kontinuerligt Underhållsplan gås igenom på styrelse-
mötena. 
Sonny sänder underhållsplanen i PDF-
format till alla i styrelsen så att var och en är 
påläst till nästa styrelsemöte. 

Byte garderober i hyres-
rätt 

Fastighetsskötare Pågående Två garderober byts i en hyresrättslägenhet. 

 
 

§04.3 Ekonomi  
Fredrik Molin och Henrik Virro 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Bokslut Henrik V Klart Bokslutet gicks igenom. 

Föreningens resultat är positivt. 

Lån förfaller Fredrik M Bevakas Det tvååriga lånet förfaller den 30/4. 

Verksamhetsberättelse Henrik V Pågår Henrik V skriver föreningens 
verksamhetsberättelse och skickar den till 
vår Revisor. 

Protokoll till Revisor Bengt-Arne S Pågår Bengt-Arne ser till att vår Revisor får 2016 
års justerade protokoll. 

 
 

§04.4 Kommunikation  
Ebba Hamelberg och Bengt-Arne Swahn 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Hantering av hushålls-
avfall 

Ebba H Klart Information har delgetts i föreningens FB-
grupp. 

Inbjudan av nya 
föreningsmedlemmar till 
styrelsemöte 

Bengt-Arne S När nya bostads-
rättsinnehavare 
vunnit inträde i 
föreningen 

Inga nya bostadsrättsinnehavare har inträtt i 
föreningen sedan föregående styrelsemöte. 
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§05 Information 
Intet denna gång. 
 
 

§06 Hyresgästfrågor 
Två garderober byts i hyresrätt. 
Se punkt i Underhållsgruppen. 
 
 

§07 Borättsfrågor 
Vattenskadat tak i bostadsrätt å Bersågränd 4. 
Se punkt i Underhållsgruppen. 
 
 

§09 Övriga frågor 
Undersöks om det kan ordnas ytterligare cykelförråd. 
 
 

§10 Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls den 22 april år 2017. 
Samma dag genomförs Ekgårdens vårliga städdag. 
Info om tider kommer i god tid innan stämma/städdag. 
 

 
§11 Kommande ordinarie styrelsemöten 
Planerat styrelsemöte innan ordinarie föreningsstämma: 

Veckodag Klockslag datum År 
tisdag  19:30 21 mars 2017 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Bengt-Arne Swahn 
 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________   ___________________ 
Tobias Gidlund   Sonny Ståhlgren 


