Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
17 april 2016 kl 16.00 Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Närvarande suppleanter

Margareta Olofsson

Johan Martinsson, ej närvarande från
§11:4
Rickard Engberg, tjg

Gunnar Scott , ej närvarande från §11:4
Hend Aroal
Beata Bäck
Eva Salomonsson
Roland Åkerblom
Anmält förhinder: Emilie Cammersand
§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Margareta hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg under §§8, 11 och 12.
§ 3 Val av justerare
Margareta och Roland valdes till dagens justerare.
§ 4 Anmälan av protokolljustering
Inga synpunkter.
§ 5 Beslut per capsulam
Förändring av förslag till ny valberedning. Utbyte av Mia (på egen begäran) mot AnnCharlotte.
§ 6 Ekonomistatus
Inget att rapportera.
§ 7 Pågående upphandlingar
a. Upphandling av träd/granar (se Beatas tidigare mail)
Förslaget av nya trädplanteringar, utom att plantera ginko på södra lekplatsens gräsmatta
bifölls. Vad gäller plantering av trädet ginko bifölls förslaget med rösterna 6-1.

b. Nya cykelställ (se Beatas tidigare mail från den 31 mars)
Beslutades att beställa cykelställen enligt förslag. Frågan om tak över cykelstället vid T15
bordlades.
c. Trappa till rutschkanan m m (offert från W2W sänds separat)
Avslår offerten från W2W och ärendet bordlades.
d. Relining låghusen (se tidigare offert)
2 offerter inkommit och styrelsen beslutar att godkänna Tubus offert. Margareta tar kontakt
med företaget och föreslår möte för att förhandla fram ett avtal.
§ 8 Boendeärenden

§ 9 Ventilation
Styrelsen beslutar åtgärda enligt förslag och att Indoor byter cirkulationspumpen. Margareta
meddelar beslut.
§ 10 Inför årsmötet
Årsmötet flyttat till 3 maj kl 19.00 och info om detta utskickat. Johan kan inte delta så styrelsen beslutade att Eva skriver protokoll. Beata och Hend prickar av närvarolistan och Emilie
tillfrågas att koka kaffe. Beslutades att Margareta frågar ny person som ordf till stämman.
§ 11 Rapporter
° Möte med ordf Ekgården
Informationen gällde Ekgårdens ”gårdskarlssyssla”. Ekgården har 2 anställda på 10 tim/v
vardera. En presentation om gårdskarl presenterades av Roland, denna bordlades till nya
styrelsen. Rapporten godkändes.
° Info – möte ang ventilation
Indoor höll en information för föreningens medlemmar, tre från styrelsen deltog. Bra möte.
Margareta påminner företaget om ett informationsblad som ingick i offerten. Rapporten
godkändes.
° Möte med Storholmen
Margareta delgav information från mötet med Storholmen 22 mars. Minnesanteckningarna
godkändes.
§ 12 Övriga frågor
1. Träfflokalen – Plommongården
Styrelsen beslutade att Plommongårdens styrelse får låna vår lokal utan kostnad. För
övrig användning av boende på Plommongården gäller samma regler och belopp som
för Grangårdens boende, men fakturering sköts via Plommongården och Grangården
månadsvis. Hend fortsätter sköta bokning etc av träfflokalen tills den nya styrelsen bestämt annat och ser till att Plommongården får information om vilka regler som gäller
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vid bokning av lokalen. Den nya styrelsen får också i uppgift att kapa gardinerna så de
inte skymmer elementen.
Garaget – inlämning av nycklar den 24 april
De allra flesta som inte bor i vår förening har lämnat nycklar och skrivit på uppsägning. De flesta har också bett om förnyad garageplats. Den 24 april skall garaget vara
tomt och föreningens medlemmar skall lämna nycklarna i träfflokalen mellan kl 1518, Roland är där. Styrelsen bestämde också att ha en städdag samma dag för att boka
en container där annat än trädgårdsskräp kan slängas och garage och p-platser kan
tömmas. Margareta skriver ett infoblad om detta. Städdagen håller på 12-15 och
avslutas med grillning som Rickard ansvarar för. Gunnar bokar container.
Fasadfärg
Johan reste frågan om fasadfärg, då han bl a vill förbättra staket och fasad. Rådet från
styrelsen var att bl a kolla med Sv Bostäder ang rätt färg men att om han hittar rätt är
det ok från styrelsen att måla.
Restlistan
Restlistan gicks igenom.
Norra lekplatsen + sand
Beata har tagit fram ett förslag till förändring av norra lekplatsen och påfyllnad av
sand i sandlådan. Förslaget bordlades och lämnas över till nya styrelsen.

§ 13 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Eva Salomonsson

Justeras

Margareta Olofsson

Roland Åkerblom

