
Styrelsemöte BRF Dalens Ekgård 
Protokoll 1/2019   
2019-01-14 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: Närvarande suppleanter: 

 
Henrik Virro 
Mathias Kreissl 
Fanny Lundstedt 
Vidar Nordaker 
Mia Carina Martikainen 
Mehran Hejazi 
Ann-Sofie Nord 
 

 
Ebba Hamelberg 

Frånvarande ordinarie ledamöter: Frånvarande suppleanter: 

 
 
 

Tobias Gidlund 
Eddie Kone 
 
 
 

 
1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare 
Henrik, Fanny, Ebba och Henrik. 
 
2 § Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
3 § Protokoll från tidigare möte 
Tidigare protokoll lades till handlingarna. 
 
4 § Rapportering från arbetsgrupper 
 
• Lars slutar som fastighetsskötare och vi behöver se över upphandling av en fastighetsförvaltare för 
drift. Detta ska vi kolla under våren. Lars har ett antal timmar kvar att jobba och vi ska ge honom en 
lista på saker att prioritera. 
 
• Vi har haft ett antal översvämningar i föreningen och har kommit fram till att vi bör göra en ny 
stamspolning och i samband med detta filma, för att se om vi behöver göra något, exempelvis 
stambyte eller relining. Mathias är ansvarig för detta. 
 
 
 
 



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 fortfarande 
några som saknas. Henrik & 
Mathias ska gå runt till dem det 
gäller.   
Väntar med injustering efter OVK 
tills renovering av lägenheten i 2 :an 
är klar med ventilationen. Några 
klagar på dålig frånluft, och detta 
kommer att ses över när alla har 
åtgärdat det som ska åtgärdas. 

Radonmätning Mathias K Pågående Mätning pågår i utvalda lägenheter. 

Nedmontering av bänkar 
Bersågränd 4 och 8 

Mathias K  Ej påbörjat 
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. 
Punkten kvarstår. 

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

Byta taken på lekhusen på 
Ekgården 

  Påbörjat  Påbörjat av Lars. 

Slipa och lacka 
entrédörrarna 

  Ej påbörjat  Skjuts upp till våren.  

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  Punkt kvarstår. 

Besiktning av låghusens 
balkonger    Till Våren  Ny punkt, görs till våren. 

Se över värmesystemet 
och effektiviteten på 
värmesystemet (prio 
ventilationen ) 

Ann-Sofie  Pågående 

Kvarstår till nästa möte.  
Mathias har fått offert på 
serviceavtal för värmeaggregat i 
höghus. Bör ta in flera offerter.  
Kvarstår.  



 
 
 
 
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 

Roseb har varit på besiktning den 5 
december och deras offert låg på 27 
400 kr ex moms för 6 fönster i 4:an. 
Vi beslutar att köra på detta för att se 
hur resultatet blir, och vad den totala 
kostnaden blir, så att vi kan bedöma 
hur vi ska gå vidare med övriga 
fönster i husen. Firman kommer även 
att fixa trasigt fönsterbleck och 
stuprör. 

Gå igenom underhållsplan Vidar Uppdatering 
hösten-18 

Vi tar fram förslag på ny plan till 
våren. 

Fasadrenovering Mathias Pågående 

Arbetet klart och vi har gjort en lista 
över saker som behöver åtgärdas, tex 
återställa trall och ta bort färgstänk. 
Några punkt är åtgärdat, andra inte. 
Väntar på återkoppling. Slipning av 
trädäcket vid förskolan skjuts upp till 
våren, övriga punkter är påbörjade. 
När de gjort klart sina restpunkter vill 
de skicka en faktura, det är 150 000 
kronor kvar. Vi betalar 75 000 och 
sparar resten tills trädäcket är klart i 
vår. 

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. Men arbetet pausas till 
övriga fönsterarbeten är klara. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 § Ekonomi 
Mia  och Henrik Virro 

 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 

Inför årsmötet   

Vi påminner valberedningen 
om att aktivera sig. 
Överlåtelseavtal samt 
medlemsbekräftelse för nya 
medlemma - ok. 
Nya hyresavtal för 
kommersiella lokaler - ok. 
Leverantörsfakturor och 
Utläggsredovisningar för 
betalning - ok. 
Underlag/uppgifter som ska 
till årspärmen samt till 
årsredovisningen. Skickas till 
info@kanoldredovisning.se 
(OBS kan vara skickade 
tidigare)  
o Stämmoprotokoll 2018 
(samt även eventuell extra 
stämma)  
o Antal styrelsemöten under 
kalenderåret 2018 
(konstituerande styrelsemöte 
räknas också som ett möte), 
e-posta protokollen 
(undertecknade, pdf) till er 
revisor.  
o Kontoutdrag per 
2018-12-31 för eventuella 
sparkonton i andra banker - 
ok  
o Slutskattsedel för 
föregående år (ankom från 
Skatteverket under 
december) - ok 
o Senaste försäkringsbrevet 
för fastigheten, gällande 
kommande period. - ok 
o Aktuellt registreringsbevis 
Bolagsverket med aktuell 
styrelse  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4.4 § Kommunikation 
Ebba Hamelberg och Fanny Lundstedt 
 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
 
 
 
5 § Hyresgästfrågor 
Boende i 8an. Ärende hos hyresnämnden 
 
6 § Borättsfrågor 
 
 
 
8 § Övriga frågor 
 
 
 
9 § Kommande styrelsemöten 
4 februari 
4 mars 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Fanny Lundstedt 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________ ___________________ 
Ebba Hamelberg                Henrik Virro 
 


