
Dagordning styrelsemöte BRF Dalens Ekgård 20180903 

1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokoll justerare inkl. datum för 
justering 

2 § Fastställande av dagordning 

3 § Protokoll från tidigare möte 

4 §  Rapportering från arbetsgrupper 

4.1 §  Drift  

Närvarande:

Henrik Virro 
Mehran Hejazi 
Mia Carina Martikainen 
Ann-Sofie Nord 
Tobias Gidlund 
Eddie Kone 

Datum och Tid: 2018-09-03, kl 19:30 

Plats: Samlingslokalen

Frånvarande: Mathias Kreissl 
Fanny Lundstedt 
Vidar Nordaker  
Ebba Hamelberg 

Sekreterare Mia Martikainen

Justerare Mehran Hejazi

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning



OVK – Obligatorisk  
ventilationskontroll Mathias K Pågår

Vi kollar status på nästa möte 
vilka som har rapporterat in 
åtgärdade felaktigheter. Innan 
justering sker ska alla lägenheter 
vara åtgärdade.

Radonmätning Mathias K Kommande Beställs till hösten 2018

Nedmontering av bänkar 
Bersågränd 4 och 8 Mathias K Pågående

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. 

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.Enligt Otis fick 
vi offert i april men ingen i 
styrelsen har mottagit detta. Vi 
har ett gällande avtal enligt 
Otis tom 191101, men vi har 
inte avtalet hos oss och 
Mehran kontaktar Otis igen för 
att få kopia på gällande avtal 
med påskrift. Vi beslutade att vi 
säger upp avtalet med Otis så 
att vi inte riskerar förlängning.

Montering av
Sopreduceringsinsatser Mathias K Pågående

En insats för sopreducering har
monterats på prov i 8:ans 
uppgång,
och det funkar fint. Vi beslutar
därför att köpa in och montera
insatser i samtliga sopnedkast. 
De
kostar 325 kronor styck.

Tillgång till nycklar Mathias K Mathias K

Vi ska se till att alla ordinarie
styrelseledamöter har nycklar 
till
föreningslokalen. Ni som inte 
fått, kontakta Mathias.



Åtgärdslista För Brf Dalens Ekgård

4.2 §  Underhåll  

Se över enkla åtgärder vid 
fönstertätningar inför vintern för 
att dra ner energiförbrukning. 

Åtgärd ligger normalt på brf-
innehavare men föreningen kan 
spara in på värmekostnaderna 
genom att säkra upp detta 
(kompletterat från från stadgarna: 
Brf-innehavaren ansvarar för ”glas 
och bågar i fönster; dock ej 
målning av yttersidorna av dörrar 
och fönster”).

Lars/
Mathias K Kommande Kontakt behöver tas med Lars 

Se över värmesystemet och 
effektiviteten på värmesystemet 
(prio ventilationen )

Ann-Sofie Kommande

Åtgärd Status

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 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 Pågår

Vattenläcka nr 48 Pågår

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning

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

Ann-Sofie 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. Ann-Sofie kontaktar firma, vi får 
sedan prioritera vad som ska utföras.



4.4 §  Ekonomi  

4.4 §  Kommunikation  

5 § Information 

6 § Hyresgästfrågor 

Gå igenom underhållsplan Styrelsen Uppdatering 
hösten-18 Fortlöpande, årsvis

Fasadrenovering Mathias Pågående

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

Fönsterrenovering 
Bersågränd samt mot 
förskolan

Ann-Sofie Uppstart

Tre nya offerter har efterfrågats och förhandling 
med dessa firmor pågår  
Slutgiltigt beslut om genomförande och prioritering 
sker när alla offerter inkommit. 

Ny väggbelysning på 
loftgångar Mathias Klart

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. 
 Klart och betalt.

Armaturer i trapphus på 
Bersågränd 2 Mathias Klart Energisnål ersättningsarmatur ska testas. Lysrör 

byts mot led. 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning

Tello Pågående Allt ska vara åtgärdat innan vi betalar 
resterande belopp.

Kräftskiva Utlägg ska redovisas

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning

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

Välkomstbrev Fanny och 
Ebba Pågående Vi välkomnar nya medlemmar med ett brev

Uppdatering av info 
hemsida och 
Facebook

Fanny Pågående

Vi lägger ut info om 
sopreduceringsinsatserna, tid 
för årsmöte och om att kontakta 
fastighetsskötare vid 
hissproblem.

Bevakning av mail till 
styrelsen Fanny Pågående Fanny ansvarig för bevakning och återkoppling av 

mail från medlemmar

Kräftskiva Ann-Sofie Pågående Ett 20-tal som anmält sig



Boende i 8an. Ärende hos hyresnämnden 
Hyreskontrakt med förskolan är nu klart, höjdes till 1600 kr per kvm/år.  

7 § Borätts frågor 
Solcells frågan –bordläggs. Vi kommer istället börja med att se över verkningsgrader och 
driftoptimera värmesystemet. 
Deltagande på samverkansmötet den 5 september på Hagtorns gården kl 18.30 
Fastighetsägarmöte 17/9, Svenska bostäders kontor. 
Återvinningen? Var hamnar den när bygget drar igång 
GDPR –personbiträdes avtal ska skrivas på med Kanold 

8 § Övriga frågor 
Fokus på Dalens möte 20/9 med politiker, kl 18-20, biblioteket. Stadsdelsförvaltningen berättar 
b.l.a. om parkeringssituationen.   
  

9 § Kommande styrelsemöten 
1 oktober 
5 november 
3 december 
14 januari 
4 februari 
4 mars 


