
Styrelsemöte BRF Dalens Ekgård 
Protokoll 10/2018   
2018-10-01 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: Närvarande suppleanter: 

 
Henrik Virro 
Mathias Kreissl 
Fanny Lundstedt 
Mehran Hejazi 
Vidar Nordaker 
Mia Carina Martikainen 
 

Tobias Gidlund 
 

Frånvarande ordinarie ledamöter: Frånvarande suppleanter: 

 
 
 

Eddie Kone 
Ann-Sofie Nord 
Ebba Hamelberg 
 

 
1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare 
Henrik, Fanny, Mehran och Mathias. 
 
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 

Vi samlar in åtgärdsprotokoll från 
medlemmar som fått 
anmärkningar. De har haft  till 30 
september på sig men flera saknas. 
Vi får påminna. 

Radonmätning Mathias K Kommande Vi ska ta in offerter till nästa möte. 



Nedmontering av bänkar 
Bersågränd 4 och 8 

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

Byte av firma för service 
av hissar 

Mehran  Pågående 
Vi har sagt upp vårt nuvarande avtal 
som går ut november 2019. Tar in 
nya offerter under våren. 

Montering av 
sopreduceringsinsatser 

Mathias K  Pågående 

Vi har monterat en vid förskolan 
och hoppas på att den får stanna 
kvar. Planen är att samtliga nedkast 
ska utrustas med detta.  

Bänkar vid grill  Tobias  Pågående 
Material finns, men slipmaskin 
saknas. 

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    

Byta träsarger runt 
rabatterna om de är ruttna 
vid låghusen 

  Ej påbörjat   

Mura/byta träreglar vid 
låghusen, armering 

  Pågår 
Får kontrolleras av 
fastighetsskötare. 

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  Kommande 

Vi bestämmer oss för att köpa in 
material för ett antal fönster och 
informerar medlemmar om att de 
själva ska täta sina fönster inför 
vintersäsongen. Om intresset är 
stort köper vi in mer lister. Det är en 
stark rekommendation att byta 
tätningslist i sina fönster. Listerna 
är självhäftande. Häftpistol finns att 
låna i föreningen. Det största 
besparingsarbetet vi kan göra i 
föreningen är att dra ner på 
värmekostnaderna. Vi betalar 1 
miljon om året. 

Se över värmesystemet 
och effektiviteten på 
värmesystemet (prio 
ventilationen ) 

Ann-Sofie     



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

Gå igenom underhållsplan Vidar Uppdatering 
hösten-18 

Vi tar fram förslag på ny plan till nästa 
möte. 

Fasadrenovering Mathias Pågående 

Arbetet klart och vi har gjort en lista 
över saker som behöver åtgärdas, tex 
återställa trall och ta bort färgstänk. 
Tello har inte åtgärdat detta, det 
kommer ske tidigast i slutet av 
oktober. 

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.  

Problem med buller i 
förskolan. Intab har gjort en 
ny mätning och det låter för 
mycket kring vissa ventiler. 
Dessa måste monteras om, 
till en kostnad av 2 940 
kronor. 

Henrik  Kommande  Vi beställer detta. 

 
 
 
4.3 § Ekonomi 
Mia  och Henrik Virro 

 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

    
 



• Det ser bra ut med ekonomin, vi är i fas och har nu god ordning. 
• Tomträttsavgälden (som är en avgift från kommunen för att få nyttja marken) kommer att höjas. 
Det blir i princip en fördubbling av avgiften från och med 2020, med en ökning varje år fram till 
2024. 2024 kommer avgiften att vara uppe i 737 000 kronor. Eftersom föreningen har god ekonomi 
och har höjt hyran för förskolan så anser vi inte att det finns någon anledning att höja avgiften för 
medlemmarna de närmsta åren, trots den höjda tomträttsavgälden. 
 
 
4.4 § Kommunikation 
Ebba Hamelberg och Fanny Lundstedt 
 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Ingen avgiftshöjning de närmsta två 
åren    

Information om att täta fönster Fanny Pågående 
Fanny lägger ut info på 
hemsida, Facebook och i 
trappuppgångar. 

Info om städdag   Söndag 21 oktober kl 10-13. 
 
 
 
5 § Hyresgästfrågor 
GDPR –personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas på med Kanold 
 
6 § Borättsfrågor 
Ansökan om medlemskap - vi godkänner Sonja Hermele som medlem i föreningen. 
Ansökan om ombyggnation av kök och badrum. Lägenhet nr 1481. Vi godkänner. 
 
 
8 § Övriga frågor 
Trädgårdsgruppen har gjort en lista över åtgärder på gården och vill göra inköp inför städdagen. 
Kostnad max 4 000 kronor. Vi godkänner. Vi löser inköp innan städdagen. 
Städdag söndag 21 oktober är vårt förslag, vi kollar om vi kan ordna en container till dess.  
 
 
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                             Mathias Kreissl 
 


