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Protokoll 03/2017 

Brf Dalens Ekgård 
 
 
Protokoll styrelsemöte 2017-03-21 
 
 
Närvarande ordinarie ledamöter:  Närvarande suppleanter: 
Marie Louise Engström   Tobias Gidlund 
Mathias Kreissl   Ebba Hamelberg 
Fredrik Molin    
Bengt-Arne Swahn 
Henrik Virro 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter:  Frånvarande suppleanter: 
Kerstin Mertner   Annika Andersson 
Sonny Ståhlgren 
 
 
§01 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän 
Henrik Virro och Bengt-Arne Swahn utsågs till mötets ordförande respektive sekreterare. 
Fredrik Molin och Tobias Gidlund utsågs att justera protokollet. 
 
 
§02 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställdes. 
 
 
§03 Protokoll från föregående möte 
Justerat protokoll från styrelsemöte 2017-02-21 lades till handlingarna. 
 
 
§04 Rapport från arbetsgrupper 
 
§04.1 Drift 
Mathias Kreissl och Tobias Gidlund 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Åtgärdslista Mathias K & Tobias G Kontinuerligt Vidtagna och kommande åtgärder 

redovisades. 
 
 
§04.2 Underhåll  
Sonny Ståhlgren och Kerstin Mertner 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
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. 
Punkten bordlades p g a att underhålls-
ansvariga ej kunde närvara på dagens 
styrelsemöte. 
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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. 
Punkten bordlades p g a att underhålls-
ansvariga ej kunde närvara på dagens 
styrelsemöte. 

Vattenskadat tak i 
lägenhet å Bersågränd 4 

Fastighetsskötare Pågående Fastighetsskötare har kontrollererat skadans 
omfattning. Återkommer med rapport till 
styrelsen 

Gå igenom underhålls-
plan 

Styrelsen Kontinuerligt Underhållsplan gås igenom på styrelse-
mötena. 
Sonny har delgett underhållsplanen i PDF-
format till alla i styrelsen. 
Punkten bordlades p g a att underhålls-
ansvariga ej kunde närvara på dagens 
styrelsemöte. 

Byte garderober i hyres-
rätt 

Fastighetsskötare Klart Två garderober har bytts i en hyresrätts-
lägenhet. 

Fasadrenovering Sonny S & Kerstin M Pågående Vald firmas representant informerade hur 
fasadrenoveringen skall utföras. 
Jobbet tar ca 3-4 månader att genomföra. 

Renoveringen genomförs m h a skyliftar. 
Viktigt att sända in bygglovshandlingar 

(handläggningstid upp till 10 veckor) 

snarast enär det annars kan bli ett  

”2-årsprojekt”.  
Jobbet måste utföras under de månader det 
är tillräckligt varmt på nätterna för att färgen 
skall torka. 
Representanten påpekade att balkong-
inglasningar och parabolantenner måste 

demonteras. 

Bostadsrättsinnehavare ombesörjer att 
inglasningar och paraboler demonteras. 
Föreningen står ej för denna kostnad. 
Fasadrenoveringsfirman kan utföra 
demontering mot betalning. 
Information, om fasadrenoveringen, kommer 
även på hemsida och FB. 

 
 
§04.3 Ekonomi  
Fredrik Molin och Henrik Virro 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Lån förfaller Fredrik M Pågår Det tvååriga lånet förfaller den 30/4. 

Fredrik M kontaktar banken. 
Verksamhetsberättelse Henrik V Klart Verksamhetsberättelse för år 2016 har 

skickats till vår Revisor. 
Protokoll till Revisor Bengt-Arne S Klart Protokoll för år 2016 har skickats till vår 

Revisor. 
Lekmannarevisorer Henrik V Pågår För att i enlighet med stadgarna och att spara 

på kostnader för revisorer uppdras åt Val-
beredningen att ta fram namn på lekmanna-
revisorer. 
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§04.4 Kommunikation  
Ebba Hamelberg och Bengt-Arne Swahn 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Kallelse och information 
om föreningsstämma den 
22 april 2017 

Bengt-Arne S Pågår Ser till att kallelse till föreningsstämma 
tilldelas samtliga bostadsrätter samt 
information om densamma på hemsida och 
FB. 

 
 
§05 Information 
Intet denna gång. 
 
 
§06 Hyresgästfrågor 
Inga denna gång. 
 
 
§07 Borättsfrågor 
2017-08-01 utträder Lina och Robert Wärn ur föreningen. 
2017-08-01 inträder Mia-Carina Martikainen och Christian Eskilsson i föreningen. 
Adress Bersågränd 56. 
 
 
§09 Övriga frågor 
Inga denna gång. 
 
 
§10 Föreningsstämma 
Den 22 april år 2017, Kl 14:30, hålls ordinarie föreningsstämma. 
Samma dag genomförs Ekgårdens vårliga städdag. 
Städdagen genomförs mellan kl 10:00 – 13:00 den 22 april år 2017. 
 
 
§11 Nästa styrelsemöte 
Tisdag den 18 april år 2017, kl 19:30 i lokalen. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Bengt-Arne Swahn 
 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________   ___________________ 
Tobias Gidlund   Fredrik Molin 


