
            
 

Styrelsesammanträde Brf Dalen 10 
Tisdagen den 16 juni 2021 kl. 18:00 Täppgränd 11 

 Enskededalen 
 

 
 
 
 
Närvarande:  
 
Aino Ravandoni  
Rickard Engberg 
Pär Olsson 
Diana Zaid  
Jesper Klevenås  
Hajir Seradji 
 
Frånvarande:  
Joacim Nilsen 
Martin Folkesson 
 
Inbjudna:  

Aino Ravandoni (AR) 
Pär Olsson (PO) 
Rickard Engberg (RE) 
Diana Zaid (DZ) 
Jesper Klevenås (JK) 
Hajir Seradji (HS) 
Joacim Nilsen (JN) 
Martin Folkesson (MF) 
 
§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Godkänns av samtliga efter genomgång 

§ 3 Val av justerare 



Jesper Klevenås 
 
§ 4 Val av mötets sekreterare.  

Hajir Seradji 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll. 

Godkännes 

§ 6 Rapporter 

  Förvaltarrapport 
 
  Ekonomi / Avtal 
 

- Binda ränta – Styrelsen beslutar att binda båda lånen på ytterligare 1 år . HS 
- Vi kollar av med SBAB ,Nordea, SEB, och Handelsbanken var vi får förmånligast ränta 

och även möjligheter till ett sparkonto med ränta. HS 
- Förfallna hyresavier 3 st , är betalda och lösta. HS 
- Hyreshöjningen i år för våra hyresgäster blir 1,75 % efter förhandling med 

Hyresgästföreningen. HS 
- Styrelsen ser över trädgårdsskötseln och befintligt avtal. JL 
- NFS städ – Styrelsen lägger till WC-påfyllning i tvättstugan och sophantering på 

gården i avtalet. JL 
- Gårdselektriker – Nytt avtal med rabatt uppe på hemsidan. HS 
- Fastighetsdeklaration – Styrelsen anlitar SBC för vår deklaration för 2021. HS 
- Boende, betalat in till fel konto. Behöver åtgärdas – HS  
- Ge ordförande och kassör fullmakter på Handelsbanken – JK och RE 
- Momsregistrering och hur moms ska tillämpas utreds  - AR 

 
 

 
   Trivsel  

- Träfflokalen förblir tills vidare stängd för uthyrning pga. Covid 19. 
- Styrelsen beslutar att avveckla depositionshanteringen för lokalen på plats med den 

lokalansvarige, och ersätter det med en extraavgift på månadsavgiften/hyresavgiften 
om det finns fog för det. Städmaterial behöver köpas in för lokalen också. DZ 

- Styrelsen beslutar att reglerna för lokalen behöver uppdateras vad gäller 
ersättningsanspråk från föreningen på uppkomna skador. DZ 

- Styrelsen ser över möjligheter för extra grillplatser och förskönande av området 
kring boulebanan.  JL 

 
Gård och fastighetsfrågor 

Styrelsen ser över elbilsladdningar och siktar på att ha underlag färdigt för att kunna ta beslut efter 
sommaren om antal och funktion/sort. JK / PO 
 
Övrigt 



Styrelsen ser över möjligheten att sätta en bom till garagedäcket.  

§ 7 Arbetsfördelning och ansvarsområden  

§ 8 Per capsulam beslut 

§ 9 Boendeärenden 

§10  IT/ kontor- frågor 

§11 Bordlagda frågor 

§ 12 Övriga frågor 

§ 13 styrelsemöten 

11 maj 2021, kl 18:00 ( konstituerande möte ) 

18 maj 2021, kl 18:00 

15 juni 2021 , kl 18:00 

17 aug 2021, kl 18:00 

14 sep 2021, kl 18:00 

19 oktober 2021, kl 18:00 

16 november 2021, kl 18:00 

14 december 2021, kl 18:00 

18 januari 2021, kl 18:00 

15 februari 2021, kl 18:00 

15 mars 2021, kl 18:00 

12 april 2021, kl 18:00 

 

§ 14 Mötet avslutas 

Vid protokollet  

Hajir Seradji 

 
Justeras       Ordförande 

Jesper Klevenås 


