
Styrelsemöte BRF Dalens Ekgård 
Protokoll 12/2017   
2017-12-04 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: Närvarande suppleanter: 

Henrik Virro 
henrikvirro@hotmail.com 
Marie Louise Engström marielouise2000@yahoo.fr 
Mathias Kreissl 
mkselservice@gmail.com 
Fanny Lundstedt 
Fanny.lundstedt@gmail.com 

Ebba Hamelberg 
ebbahamelberg@gmail.com 

  

Frånvarande ordinarie ledamöter: Frånvarande suppleanter: 

Sonny Ståhlgren 
sonnystahlgren@gmail.com 
Tobias Gidlund 
tobias.gidlund@gmail.com 
Lisseth Beltran 
erlibel@hotmail.com 

Fredrik Molin 
fredrik.molin@gmail.com 
Annika Andersson 
annika.ch.andersson@hotmail.com 

 
 
1 § Val av mötesordförande, sekreterare och 
protokolljusterare inkl. datum för justering 
Henrik, Fanny, Ebba & Marie Louise 
 

2 § Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

3 § Protokoll från tidigare möte 
Tidigare protokoll lades till handlingarna 
 

4 § Rapportering från arbetsgrupper 
4.1 § Drift 
Mathias, Tobias & Lisseth 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Åtgärdslista  
– uppdateras och bifogas Mathias K & Tobias G Kontinuerligt Vidtagna och kommande åtgärder 

redovisas 

OVK – Obligatorisk  
ventilationskontroll Mathias K Kommande Beställs till våren 2018 



Radonmätning Mathias K Kommande Beställs till hösten 2018 

Golvbrunn tvättstuga Mathias K Pågående 

Golvbrunn lagas och 2 st luddboxar 
installeras. Kostnad: boxar kostar 
2640sek/st samt 
installationskostnad om ca 
1620sek. Totalt ca 4500sek ex 
moms 

 
Åtgärdslista  För  Brf  Dalens  Ekgård 
 
Åtgärd Status 

Byta taken på lekhusen på Ekgården Ej påbörjat 

Slipa och lacka entrédörrarna Ej påbörjat 

Problem med vattengeonmträngning 
till uppsamlingsgropen Pågår 

Slipa / måla handledare i trapphusen 
entré till plan 1 i 8:an & 4:an pågår 

Mura / byta träreglar vid låghusen, 
armering pågår 

Målning och slipning efter vattenskada 
i tak i 4:an, görs igen Pågår 

Byta träsarger runt rabatterna om de är 
ruttna vid låghusen Ej påbörjat 

Slipa / måla uteborden på gården Ej påbörjat 

 
4.2 § Underhåll 
Mathias, Tobias & Lisseth 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Byte fönster på gaveln och 
Bersågränd 8 Mathias Pågående 

Nya fönster (inkl karmar och bågar) 
skulle levererats i mitten av februari 
2017. Firman har måttat och ska 
montera nya fönster 

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

Lisseth/Mathias Pågående 

Pga jobbets ringa omfattning har det 
beslutats att anlita firman 
som byter fönster på gaveln å 
Bersågränd 8 åtgärda på  löpande 
räkning. Åtgärdas när de 
”måttbeställda” fönstren levererats. 

Gå igenom underhållsplan Styrelsen Klar för 
2017 

Sonny har delgett underhållsplanen i 
PDF-format till alla i styrelsen. 
Genomgång hänskjuts till nya styrelsen. 
Sonny skickar förfrågan till Planima om 



att uppdatering 

Fasadrenovering Mathias Pågående 

Fasadrenovering påbörjad. 
Tryckimpregnerade reglar balkonger 
byts av fastighetsskötare. 
Metallgaller loftgångar tvättas och 172 
nya plasthöljen monteras. 

Fönsterkittet lossnar på 
fönster mot Bersågränd 

Sonny S, 
Mathias K & 
Lisseth 

Uppstart 

Firman som skall utföra 
fasadrenovering vidtalas att åtgärda 
dessa fönster. Bett om prisförslag på 
fönster som vätter mot Bersågränd. 
Tello tittar på styckpris beroende på 
antal. 

Ny väggbelysning på 
loftgångar 

Mathias Kommande 

Sker när fasadarbetet återupptas våren 
2018 
Beslut: HERRängens valdes att utföra 
arbetet. Pris 30.000kr ex moms 
MK Elservice AB köper in material. Pris 
60.000kr.   

Minirenovering av lokalen Mathias Kommande 

Målning av väggar och snickerier (lister 
och dörrar). 
Byte av vägguttag och strömbrytare. 
Målning av tak i hall och kök. 
Byte av två armaturer i hall och kök. 
Rivning av väggen vid projektor. 

Armaturer i trapphus på 
Bersågränd 2 Mathias Pågående Energisnål ersättningsarmatur ska 

testas. Lysrör byts mot led. 

 
4.3 § Ekonomi 
Marie-Louise Engström och Henrik Virro 

 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Fortum Invest Henrik Pågående  

 
Utbetalning styrelsearvode 
Beslut om att betala 
 
 
4.4 § Kommunikation 
Ebba Hamelberg och Fanny Lundstedt 
 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Info om fasadrenovering Fanny och 
Ebba Pågående Info ligger ute på hemsida och 

Facebook 



Uppdatering av hemsidan Fanny Uppstart Undersöker möjligheten med 
grafisk uppdatering 

Uppdatering av info hemsidan Fanny Uppstart Uppdatering av info på 
hemsidan 

Välkomstbrev Fanny och 
Ebba Pågående Vi välkomnar nya medlemmar 

med ett brev 

Styrelseprotokoll Fanny Pågående Lägga upp de senaste 
protokollen på hemsidan 

 

 
5 § Information 
 

6 § Hyresgästfrågor 
Dagis – buller från ventilation. Ventfirma ska komma och kontrollera. 
Inspektion av lägenhet  
Stämma av med fastighetsägarna om ev omförhandling av hyran för förskolan. 
 

7 § Borättsfrågor 
Vi godkänner medlemsansökan för Arto och Elisabeth Rydberg i lägenhet 1461 på Bersågränd 4. 
 

8 § Övriga frågor 
Beslut om att ge fastighetsskötare i uppdrag att köpa en ny dammsugare till lokalen. 
 
Beslut om att ta bort de tre bänkarna utmed fasaden på Bersågränd 4 och 8. Dessa ska ersättas med 
cykelställ och vi ska nu undersöka vilken typ av ställ som blir bäst. Den ena bänken kan eventuellt 
ersättas med en barnvagnsparkering.  
 

9 § Kommande styrelsemöten 
14 augusti 
4 september 
9 oktober 
6 november 
4 december 
15 januari 
12 februari 
12 mars 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Fanny Lundstedt 
 
 
Justeras: 
 



 
___________________ ___________________ 
Ebba Hamelberg  Marie Louise Engström 
 


