
Styrelsemöte BRF Dalens Ekgård 
Protokoll 7/2018   
2018-06-04 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: Närvarande suppleanter: 

 
Mathias Kreissl 
Fanny Lundstedt 
Mehran Hejazi 
Vidar Nordaker 
Ann-Sofie Nord 

Ebba Hamelberg 
Eddie Kone  

  

Frånvarande ordinarie ledamöter: Frånvarande suppleanter: 

Henrik Virro 
Mia Carina Martikainen 
 

Tobias Gidlund 

 
1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare 
Mathias, Fanny, Mehran och Eddie 
 
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 & Mehran 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

OVK – Obligatorisk  
ventilationskontroll Mathias K Pågående 

Rapporten har kommit och flera 
lägenheter har fått anmärkningar. 
Alla berörda medlemmar som 
behöver åtgärda något ska 
meddelas.  

Radonmätning Mathias K Kommande Beställs till hösten 2018 

Nedmontering av bänkar 
Bersågränd 4 och 8 

Mathias K  Pågående 
Skjuts upp till hösten pga att 
fastighetsskötarnas tid är 
förbrukad. 



Byte av firma för service 
av hissar 

Mehran  Pågående 

Vi undersöker om vi kan få ner 
kostnaderna för hissunderhåll 
genom att byta företag. Vi har tagit 
in tre offerter som alla erbjuder 
lägre pris än nuvarande avtal. Vi ska 
också be nuvarande firma om en 
offert, samt undersöka 
uppsägningstid. 

Montering av 
sopreduceringsinsatser 

Mathias K  Pågående 

Vi tar fram en alternativ 
monteringsmetod av 
sopreduceringsplåtarna så att de 
inte kan tas bort. Det är svårt att 
hitta en bra metod. Vi funderar på 
att svetsa. 

Bänkar vid grill  Tobias  Pågående 

Fastighetsskötare har fått i uppgift 
att renovera bänkarna vid grillen. Vi 
letar efter ersättningsreglar, men 
det går trögt. 

Tillgång till nycklar  Mathias K  Klart 
Styrelseledamöter har fått nycklar 
till föreningslokalen. 

Byta taken på lekhusen på 
Ekgården 

  Ej påbörjat   

Slipa och lacka 
entrédörrarna 

  Ej påbörjat   

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

  Ej påbörjat   Påbörjas tidigast hösten 2018. 

Byta träsarger runt 
rabatterna om de är ruttna 
vid låghusen 

  Ej påbörjat   

Mura/byta träreglar vid 
låghusen, armering 

  Pågår 
Får kontrolleras av 
fastighetsskötare. 

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

  Klart   

Vattenläcka på nr 48.    Pågår   

 
 



4.2 § Underhåll 
Vidar, Ann-Sofie & Eddie 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Reparation av trävirke i 
fönsterram i lägenhet högst 
upp i Bersågränd 4 och 8 

Ann-Sofie Pågående 

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

Gå igenom underhållsplan Styrelsen Uppdatering 
hösten-18 Fortlöpande, årsvis 

Fasadrenovering Mathias Pågående 
Arbetet på låghusen påbörjat. 
Loftgångar och balkonggolv ska 
målas med start torsdag 7 juni. 

Fönsterrenovering 
Bersågränd samt mot 
förskolan 

Ann-Sofie Uppstart 

Tre nya offerter har efterfrågats och 
förhandling med dessa firmor pågår. 
Vi beslutar nu om att låta 
fastighetsskötare göra en inventering 
av våra fönster för att kunna avgöra 
hur stort behovet är.  

Ny väggbelysning på 
loftgångar 

Mathias Kommande 

Sker när fasadarbetet återupptas 
våren 2018 
Alla armaturer är inköpta. Herrängens 
El har börjat montera. 
Fastighetsskötare samlar in de gamla 
armaturerna. 

Armaturer i trapphus på 
Bersågränd 2 Mathias Pågående Energisnål ersättningsarmatur ska 

testas. Lysrör byts mot led.  

Renovering av altanter 
låghus 

Mathias och 
Lars 

 
Vi har fått mejl om att altanerna kan 
behövas ses över. Vi ska kolla upp 
detta. 

 
 
 
4.3 § Ekonomi 
Mia  och Henrik Virro 

 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

    

 
 
 



4.4 § Kommunikation 
Ebba Hamelberg och Fanny Lundstedt 
 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Info om fasadrenovering Fanny och 
Ebba Pågående 

Info om arbetet. Många undrar 
om trapphusen. Enligt plan ska 
det åtgärdas 2019. 

Dela ut OVK-rapport till berörda och 
lägg ut dokument på hemsida Ann-Sofie Pågående  

Uppdatering av info hemsida och 
Facebook Fanny Pågående  

Uppdatering av hemsida och 
trappuppgång. Info om den nya 
styrelsen. Lägg upp gamla 
styrelseprotokoll. Påminn om 
att protestera mot bygget.  

Välkomstbrev Fanny och 
Ebba Pågående Vi välkomnar nya medlemmar 

med ett brev. 

Bevakning av mail till styrelsen Fanny  Pågående Fanny ansvarig för bevakning 
av mail från medlemmar. 

Nya lappar i trapphusen   
Info om hissjour, ring 
fastighetsskötare i första 
hand.Uppdatera andra lappar. 

 
 
 
5 § Hyresgästfrågor 
Boende i föreningen. Ärende hos Hyresnämnden. 
Förhandling ny hyra förskola pågår. 
Stadsdelsnämnden som driver förskolan måste prata med entreprenör om sophantering för att 
undvika stopp. 
 
 
6 § Borättsfrågor 
Vi bestämmer oss för att styrelsen skickar ett gemensamt uttalande angående nybygget på garaget. 
Vi använder ungefär samma formulering  som vi skickade förra gången. Vi påminner också om att 
enskilda medlemmar ska göra sina röster hörda innan tiden går ut. 
 
 
8 § Övriga frågor 
 
9 § Kommande styrelsemöten 
15 januari 
12 februari 
12 mars 
7 maj 
4 juni 
13 augusti 



3 september 
1 oktober 
5 november 
3 december 
14 januari 
4 februari 
4 mars 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Fanny Lundstedt 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________ ___________________ 
Mehran Hejazi                              Ann-Sofie Nord 
 


