
Styrelsemöte BRF Dalens Ekgård 
Protokoll 2/2019   
2019-02-04 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: Närvarande suppleanter: 

 
Henrik Virro 
Mathias Kreissl 
Fanny Lundstedt 
 
 
 

Ebba Hamelberg 

Frånvarande ordinarie ledamöter: Frånvarande suppleanter: 

Mehran Hejazi 
Vidar Nordaker 
Mia Carina Martikainen 
Ann-Sofie Nord 
 
 

Tobias Gidlund 
Eddie Kone 
 
 
 
 

 
 
 
1 § Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare 
Henrik, Fanny, Ebba, Henrik 
 
2 § Fastställande av dagordning 
 
3 § Protokoll från tidigare möte 
Genomgång samtliga för år 2018 
 
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 har påmint. Fortfarande några 
kvar. Väntar med injustering efter 
OVK tills renovering av lägenheten i 
2:an är klar med ventilationen. Ni 
som saknar godkända ventiler 
kommer att få nya monterade till en 
kostnad på minst 150 kronor vid 
nästa kontrolltillfälle. 

Stamspolning och filmning  Mathias  Pågående 

Vi har fått offert från Haggrens rör, 
som var här sist och spolade. 
Offerten låg på 55 000 kronor för 
spolning och filmning. Vi beslutar 
att vi beställer arbetet från 
Haggrens rör.  

Trasig tvättmaskin  Mathias   Pågående 

En tvättmaskin är trasig och två 
firmor har lämnat offert på att laga 
den, drygt 11 000 kronor för detta. 
En helt ny maskin skulle kosta 36 
000-37 000 ex moms. Ska vi laga 
för cirka 11 000 eller beställa ny? Vi 
beslutar att laga maskinen, vi vet 
varför den gick sönder (en massa 
bh-byglar). Vi ger jobbet till 
Stockholms vitvaruservice för 11 
200 kronor.  

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. 
Mathias pratar med Lars.  

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. 
 



Byta taken på lekhusen på 
Ekgården    Påbörjat  Påbörjat av Lars 

Slipa och lacka 
entrédörrarna    Ej påbörjat  Lars tyckte vi skulle ta in offert.  

Skjuts upp till våren.  

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

  Ej påbörjat   Påbörjas denna vecka.  

Besiktning av låghusens 
balkonger    Till Våren  Ny punkt 

Se över värmesystemet 
och effektiviteten på 
värmesystemet (prio 
ventilationen ) 

Ann-Sofie   

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

 
 
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. 
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. 

 
 
 
 
4.4 §  Ekonomi  
 

Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
Inför årsmötet       

 
 
 
Underlag/uppgifter som ska till 
årspärmen samt till årsredovisningen. 
Skickas till info@kanoldredovisning.se  
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.  
 
 

Uppdatering av 
stadgarna 

    Vi behöver uppdatera våra stadgar. 
Detta ska vara med som punkt på 
årsmötet. Fastighetsägarna vet vad som 
ska uppdateras och hjälper oss med 
detta. 

Fastställning av 
årsberättelse 

    Till årsredovisningen ska vi ha en kort 
årsberättelse. Henrik skriver ihop denna 
inom kort. 

Beslut om datum för 
årsstämma 

    Söndagen den 14 april kl 16.00 

Ny rutin för hantering av 
fakturor 

    Vi beslutar att vi från och med nu ber 
entreprenörer och andra att mejla sina 
fakturor till en ny mejladress: 
faktura@ekgarden.nu (som vi ska 
skapa), för att få till en smidigare och 
snabbare hantering av fakturor. 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 §  Kommunikation  

mailto:faktura@ekgarden.nu


Ebba Hamelberg och Fanny Lundstedt 
 
 
Aktivitet/Projekt Ansvarig Status Beskrivning 
 
 
 
5 § Hyresgästfrågor 
Boende i 8an. Ärende hos hyresnämnden. 
 
 
6 § Borättsfrågor 
 
 
 
 
7 § Övriga frågor 
• Vi tar fram en offert på ny belysning i tvättstugan. Idag är det lysrör, och alla funkar inte trots byte. Vi vill 
byta till led-ljusplattor som kan sättas upp.   
 
 
8 § Kommande styrelsemöten 
4 mars 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
___________________ 
Fanny Lundstedt 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________ ___________________ 
Ebba Hamelberg                Henrik Virro 
 


