
                                                                             
                                                                                          

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården
Torsdagen den 11 augusti 2011 19.00 – 21.00

 Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter Närvarande suppleanter

Afsaneh Heidarian                                      Anita Hale
Ann-Sofie Fredrikson                                 Ulrika Ljungberg
Daniel Sandberg
Bozena Hautaniemi
Sven-Åke Röst

§ 1 Mötet öppnas
Afsaneh förklarar mötet öppnat.
.

§ 2 Godkännande av agendan
Dagordningen godkännes

§ 3 Anmälan av protokollsjustering
Föregående mötesprotokoll är justerat

§ 4 Val av justerare 
Afsaneh och Anita väljs till protokolljusterare.

§ 5 Ekonomisk status
Föreningen är likvid.

§ 6 Pågående upphandlingar
- Vi har fått offert på trädbeskärelsearbetena på gården. Vi beslutar om en ny genomgång för att få reda på vad som är absolut 
nödvändigt att åtgärda och begär ny offert på dessa åtgärder. Information till medlemmarna angående trädbeskärelse på nästa 
infomöte.

- Vi tar in en ny offert på byte av gungställning och upprustning av båten

- Vi väntar på offert på renovering av takfönster.

- Vi ber FSS om offert på arbetet för att sätta upp askkoppar, papperskorgar och anslagstavla.

- Vattenskadan Hedin/Aler åtgärdas efter augusti.

§ 7 Status på åtgärder, rapporter
- Vi tar kontakt med hissföretaget för att få en ordentlig genomgång, då vi inte tycker att hissarna fungerar som de ska.

- Problem med att utrustningen i tvättstugan inte fungerar ordentligt.

- Boendepärmarna nästan klara nu. Vi ska dela ut dem med stadgeförslag och register snarast. 

- VTS arbete fortskrider.
§ 8 Boendeärenden
- Arbetet med badrumsrenoveringen TG 9 fortskrider.

- Arbetet med att renovera TG 13 fortskrider.

- TG 45 köpt av Tanja Friend, TG 37 köpt av Eugen och Elena Teterina, TG 27 köpt av Ann-Charlotte Lilja och TG 15 köpt av 
Sophia och Örjan Berglin.
§ 9 Övriga frågor
- Vi tar in offerter angående ekonomi, fastighetsförvaltning och snöröjning. Vi efterhör samarbete med Ekgården.

- Stadsdelsförvaltningen fortsätter verksamheten  i form av förskola.



- Infomöte i samband med gårdsstädning söndag 9/10.

- Radonmätningen fortskrider med de sista mätningarna.

- Vi tar upp frågan om gräsklippning på infomötet.

§13 Nästa styrelsemöte
.110908, 111006, 111103 och 111208.

§14 Mötet avslutas
Afsaneh förklarar möte avslutat.

Vid protokollet

Ann-Sofie Fredrikson

Justeras Justeras
Afsaneh Heidarian                                                           Anita Hale


