
Styrelsemöte 2010-10-26 
Närvarande: Monica Lindstedt-Käck, Joakim Karlsson, Magnus Rysjö 
 
1. Mötet öppnades 
 
2. Dagordningen godkändes 
 
3. Joakim Karlsson valdes till protokolljusterare. Magnus Rysjö för protokoll då Ulrika Juto är 
frånvarande. 
 
4. Uppföljning från föregående möte 

• Brf. Sekatören saknar avtal med Comhem, och det ser ut som att Comhem inte 
fakturerar för hushållen i Brf. Sekatören. Magnus Rysjö tar kontakt med styrelsen i 
Brf. Sekatören för att få adresslistor till de boende, och Joakim Karlsson tar vidare 
kontakt med Comhem för att reda ut vad som hänt med faktureringen för Brf. 
Sekatören. 

• Elavtalet med EON går ut inom kort, och ett nytt avtalsförslag skickas från EON till 
Magnus Rysjö i mitten av december. Utifrån det avtalsförslaget jobbar beslutar 
styrelsen om hur man ska gå tillväga med ett nytt elavtal. 

• Ängsprojektet diskuterades. Hackim El Yahiaoui föreslog via e-post att vi försöker 
reda ut vad vi vill använda ytan till innan projektet går vidare. Möjligheten att ta fram 
ett antal förslag från styrelsen och sedan skicka ut en enkät till de boende för att se vad 
som är intressant diskuterades. Monica Lindstedt-Käck kom med idén att kolla 
möjligheten att skaffa begagnad lekplatsutrustning från kommunen, och styrelsen ska 
kolla upp denna möjlighet. 

• Frågan om fördelning av arvode ska tas upp igen vid nästa styrelsemöte. 
 

5. Bredbandsenkäten ang. gruppavtal skickas ut första veckan i november. Magnus Rysjö hör 
med Brf. Sekatören och Brf. Drivbänken om dom vill inkluderas i intresseförfrågan eller om 
dom vill driva något liknande separat. Boende får 14 dagars svarstid, och vi öppnar upp 
möjligheten att svara via hemsida, e-post eller pappersformulär. Vi ska också undersöka vilka 
tjänster som är intressanta för de boende i området (TV, Bredband, Telefoni). 
 
6. Protokoll från garantibesiktningen skickades till Magnus Rysjö den 8 oktober. Styrelsen har 
vänt tillbaka med synpunkter på protokollet men sedan inte hört av besiktningsmannen. 
Magnus Rysjö kontaktar honom igen. 
 
7.  Övriga frågor 

• Magnus Rysjö tar kontakt med Mikael Ek för att undersöka om Brf. Drivbänken är 
intresserade av grovsophantering. Först när det är utrett tas beslut om hur 
grovsoprummet ska nyttjas. 

• Monica Lindstedt-Käck skriver kort informationstext till hemsidan ang. olika kulörer 
på de grå husen. Färgkoderna stämmer inte med vad som levererats från fabriken. 
Frågan om hur det här ska lösas ligger just nu hos Jan Wiklund på PEAB. 

• Monica Lindstedt-Käck föreslog att vi gör vattenavläsningar en gång om året istället 
för två, och lägger på en pott på varje faktura för sommarförbrukning. Detta för att 
föreningen just nu ligger ute med pengar för vatten. Formerna för förslaget diskuteras 
vidare på nästa styrelsemöte. 

• Styrelselokalen behöver isoleras klart, och vissa elarbeten återstår. Magnus Rysö 
kontaktar PEAB för att se om de kan hjälpa oss med elarbetet. 



• Någon i styrelsen behöver lära sig kassörssysslan så att vi inte är beroende av en 
person. Magnus Rysjö skickar ut information om det till styrelsen och frågan 
diskuteras på nästa styrelsemöte. 

• Magnus Rysjö föreslog att föreningens hemsida läggs över i nytt system för att öka 
möjligheten till interaktivitet med medlemmarna, och ge fler i styrelsen 
administratörsaccess. Magnus tittar vidare på en lösning baserad på Open Source-
systemet Wordpress. 

 
8. Nästa möte hålls den 23 november på Nidarosslingan 9, klockan 19.00. 
 
9. Mötet avslutades 


