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Närvarande ordinarie 

ledamöter: 

Närvarande suppleanter: 

 

Henrik Virro  

Marie Louise Engström  

Mathias Kreissl 

Sonny Ståhlgren 

Lisseth Beltran 

Tobias Gidlund 

 

Frånvarande ordinarie 

ledamöter: 

Fanny Lundstedt 

 

 

Ebba Hamelberg  
 

 

Frånvarande suppleanter: 

Fredrik Molin 

Annika Andersson 

 

 

  

 

 

1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare 

Henrik Virro, Marie-Louise Engström, Mathias Kreissl, Henrik Virro 

 

2 § Fastställande av dagordning 
 

3 § Protokoll från tidigare möte 

 

4 §  Rapportering från arbetsgrupper 

 
4.1 §  Drift  

Mathias, Tobias & Lisseth 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

OVK – Obligatorisk  
ventilationskontroll 

Mathias K Kommande 

Beställs till våren 2018 
Två offerter finns. Företaget som gjorde 
kontroll för 3 år sedan ska kontaktats. 
Beslut tas i april. 

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.  

Beslut om att ge 
fastighetsskötare i uppdrag att 
köpa en ny dammsugare till 
lokalen. 

 klar  



 

Fastighetsskötare tar hand 
om mindre åtgärder på 
hissarna. 

Mathias K Pågående 

Beslut om att framöver i första 
hand kontakta fastighetsskötare vid 
fel på hissarna. Det är ofta något 
som de själva kan åtgärda. 
Hissjouren ska endast kontaktas 
direkt om man har fastnat i hissen. 
Kolla att information går ut. 

Byte av firma för service 
av hissar 

Marie-
Louise 

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 

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. 

 

Åtgärdslista För Brf Dalens Ekgård 

 

Åtgärd Status 

Byta taken på lekhusen på 
Ekgården 

Ej påbörjat 

Slipa och lacka entrédörrarna Ej påbörjat 

Problem med 
vattengenomträngning till 
uppsamlingsgropen 

Pågår 

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

Pågår 
Klar i 2:an.  

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 

Byt dörrstängare i lofthus klar 

Byt hissdörrstängare i 4: an Klar 

Byta armatur i 4:an& 8: an Ej påbörjat 

Måla upp Hissdörrar Ej påbörjat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 §  Underhåll  
Mathias, Tobias & Lisseth 

 

 

 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

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. 
Besiktning av Lars 
pågår 

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 Mathias K & 
Lisseth 

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 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 Klar Målning av kök och 
dörrposter 
Målning av väggar 



 

och snickerier - 
klar 
Byte av vägguttag 
och strömbrytare - 
klar 
Målning av tak i 
hall och kök - klar 
Byte av två 
armaturer i hall och 
kök - klar 
Rivning av väggen 
vid projektor - klar 

Armaturer i trapphus på Bersågränd 2 Mathias Klar Energisnål 
ersättningsarmatur 
ska testas. Lysrör 
byts mot led.  

Förskolan   Beslut om att 

ändrar ventilation 

 

 

4.4 §  Ekonomi  
Marie-Louise Engström och Henrik Virro 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Fortum Invest Henrik klar  

 

- Utbetalning styrelsearvode 

- Genomgång årsredovisning (Skickat till Björn) 

- Handlingar till revisor 

 

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 

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. 

Styrelseprotokoll Fanny Pågående Lägga upp de senaste protokollen på hemsidan 

Info om sophantering  Fanny  Pågående  Info på facebook, hemsidan samt vid sopnedkasten 

Bevakning av mail till 
styrelsen 

Fanny  Pågående 
Fanny ansvarig för bevakning och återkoppling av mail 
från medlemmar 

 

 

 

5 § Information 
 

 

6 § Hyresgästfrågor 

 



Aktivitet\projekt ansvarig Status Beskrivning 
Dagis Beslutat. 

Kontakta 

företaget 

Buller från ventilation. Beslut 

om åtgärder.  

 Beslutat Utskick renovering 

Lägenhet nr 1446 

Överlåtelse av 

lägenhet 

LägenhetsNr 1446 Mirita 

Lindstrand. 

7 § Borättsfrågor 
Ny medlem, del av lägenhet 

Ombyggnation Godkänn Köket/ badrum hos Johnny 

Oionen&Melida Jimenez. 

Lägenhetsnummer 1428 

Ombyggnation Godkänn Badrum hos Yvonne Bune, 

Lägenhetsnr 1443 

Ny medlem Farida Badari ger 50% av 

lägenhet Nr 1462(Reg 1205) på 

Bersågränd 4, 2 tr som gåva till 

make Mehran Hejazi fom 12-3-

2018 

8 § Övriga frågor 

9 § Kommande styrelsemöten  

9 april 2018 



 

 

 

Vid protokollet: 
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Marie-Louise Engström 

 

 

 

Justeras: 
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Henrik Virro 
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Mathias Kreissl 

 

 

 


