
 
Protokoll fört vid extra styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården 

söndagen den 9 april 2017 kl.14.00 

 

 

Närvarande:                                          suppleanter: 

Margareta Olofsson                                 Pär Olsson            tjg                                                                                         

Beata Bäck                                               Rickard Engberg       tjg                  

Jenny Robertsson 

 

Anmält förhinder: Eugène Teterin 

Frånvarande: Emilie Cammersand 

 

 

§1.  Mötets öppnande 

Margareta öppnade mötet. 

 

§2.  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med ett tillägg. 

 

§3. Val av sekr. 

Beata valdes till sekreterare för dagens möte. 

 

§4.  Val av justerare 

Jenny valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§5.  Anmälan av protokolljustering 

Protokoll av den 16 mars 2017. Inga anmärkningar. Protokollet las till handlingarna. 

 

§6.  Beslut per capsulam 

1. Boendeärenden 

 

2. Rapport 

Rapport inkommit från polismyndigheten om att klotteranmälan gjorts. Polismyndigheten 

meddelar att de beslutat om att förundersökning inte skall inledas. Se bilaga 

 

3. Ang byte av filter i höghusen 

Inkommit förfrågan från BAT Konsult AB om att inom sin tidsram byta filter i höghusen. 

Beslutats att bifalla detta för denna gång och att kommande styrelse får ta ställning till hur 

man vill göra framöver. 

             

§7. Restlista  

        Ett tillägg (se bilaga). Restlistan bordläggs. 

               

§8.  Boendeärenden 

 

 

 



 
§9.  Rapporter 

a. Garaget. Överflyttning till Storholmen från BAT Konsult, preliminärt 15 april när 

allt är klart med elstationerna. Övrig el: vidtagna åtgärder efter anmärkningar vid 

slutbesiktning har utförts. Allt klart förutom: släta ut ytan på p-däck samt målning av 

utsidan.  

Garageregler. Ett samlat dokument som tydliggör våra regler för parkering, garage 

samt turording har efterfrågats. Margareta har sammanställt ett sådant med alla beslut 

som tagits i frågan. Se Bilaga. 

b. Möte med polisen. I korthet: Boende klagar över situationen med motorcyklar i 

området. Polisen är medvetna om problem med narkotika och langning. UMA har 

fått pengar/stöd från Stockholm Stad. Polis och fältassistenter ska vara mer 

närvarande. Rapport bifogas. 

c. Ansökan om klimatinvesteringsstöd. Bidrag för installation av elladdningsstationer 

kan sökas från Naturvårdsverket. Bordläggs. Se bilaga. 

d. Grill till gården. Inkommet förslag från Beata. Bordläggs. Se bilaga. 

 

§10. Mötet avslutas 

 

Ordföranden tackade styrelsen för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet som var 

denna styrelses sista möte.  

 

 

Vid protokollet  

  

  

  

Beata Bäck  

  

  

Justeras  

  

  

  

Margareta Olofsson    Jenny Robertsson 


