
Protokoll BrF Skutan styrelsemöte 2015-10-14

Närvarande: Susanna Helldén, Susanne Samuelsson, Patrik Andrén, Mari Paulsson, Donal Murtagh, 

Åsa Svensson.

131§ Mötet öppnas av ordförande Susanna

132§ Dagordningen fastställes

133§ Till justerare utöver ordförande Susanna väljes Patrik

134§ Föregående protokoll redan justerat

135§ Post/e-post: 

- Info om dags att byta portkoder senast nästa vecka. Susanna ordnar.
- Diverse reklam
- Info om radonmätning – ej aktuellt

136§ Ny medlem i lgh 17. Säljare Viktor och Peter Johansson. Köpare Pontus Bengtsson. 

Styrelsen godkänner Pontus Bengtsson som ny medlem i föreningen.

137§ Ekonomi:

- Fastighetsdeklaration vart tredje år till SCB. Riksbyggen gör denna till en kostnad av

minst 1500 sek. Styrelsen ger dem uddraget.
- Info från RB om arvoden generellt
- Ny medlem Karl Johan Pettersson missat sin första hyra. Missförstånd? Han har ej 

heller kommit in med ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen. Susanna 

påpekar detta och ber honom åtgärda genast.
- Faktura på eljobb i portgången Tredje Långgatan 5 kommit.
- Ekonomisk förvaltning info från RB. Bland annat info om att systematiskt hyra ut till

olika gäster ( typ AirBnB) krävs tillåtelse från styrelsen.
a) Nya stadgar:
- Extrastämma behandlar dessa. Redan nu mycket oro från medlemmar. För stort 

material att gå igenom. Svårt att jämföra med gamla stadgar. Susanna skickar ut 

medlemsbrev som kortfattat beskriver förändringarna.

138§ Butikerna:

- Restaurang Bombay : Susanna fått samtal från Stefan Karlsson Kretsloppet om att 

Bombay måste ha fettavskiljare. Är detta föreningens ansvar? Vad finns det för 

regler? Susanna ringer Stefan K och frågar lite.
- .
- Toaletten i Garnaffären trasig. Patrik ringer RB om detta.

139§ Fastigheten:

a) Stenläggningen på Ettans gård. Rått problem. Mari ringer Daniel på RB och 

påminner då han redan fått uppgiften.



b) Sophus på Ettan. Åsa och Christina har inte pratat med Kulvinder men återkommer i

frågan. Frågan vad vill vi göra? Golv, väggar, vatten mm. Vi tittar gemensamt på 

städdagen.
c) Lägenhetsdörrar –bordlägges
d) Utjämning av värme – fått kostnadsförslag på sammanställning av RB tidigare 

åtgärder. Åsa kontaktar Monica på RB om förening verkligen ska betala för något RB 

redan gjort.
e) Spolning av rör. Donal har lämnat frågan till RB. Han påminner dem.
f) Ventilation. Donal har lämnat frågan till RB. Han påminner dem.
g) Plan för långsiktigt underhåll. Sussi har påbörjat sammanställning. Ska ha nytt möte 

med Jennie på Ahcanthus.
h) Fönster  Ettans gårdssida– Jennie påpekat att det finns många fler brister som 

behöver åtgärdas i samband med fönsterrenovering. Kollega till Peo på VBK kan 

hjälpa till med att sammanställa helhetssyn på åtgärder. Styrelsen beslutar att 

beställa uppdraget av Osborn Andersson på VBK.
i) Brandskydd- Mari och Donal gjort en förträfflig sammanställning. Protokollet gås 

snabbt igenom för en ordentlig genomgång längre fram. Vissa åtgärder kollas under 

städdagen. Info till medlemmar om förebyggande brandskydd planeras skicka ut 

innan jul. Även hänvisning till broschyr som kommer att läggas på hemsidan. Längre 

fram ta kontakt med Räddningstjänsten för genomgång av åtgärder.
j) Övrigt fastigheten:
- Dörröppnare – porten på Tredje Långgatan är nu lättare att öppna efter nytt låshus 

och väl förankring för sprinten i marken. Ev mekanisk diskuteras vidare när 

Christina är med.
- 7-Eleven upptäckt vatten i källaren. Är pumpen ut funktion? Koll på städdagen.
- 7- Eleven har gjort fotomontage om den byggnation de vill göra runt entrén. 

Styrelsen måste få se förslaget och bygglov måste sökas.
- Lampa utanför porten Linnégatan 1 för svag, tänds för sent. Kan ställas in på 

permanent ljus. Patrik kollar på detta.
- Förslag på inglasning på auktionsverkets gård. Återkommer i frågan.
- Städdag lördag container beställd till Andra Långgatan.

140§ Övrigt:

- Stefan Kristinassons Fastighetsskötar nyckel saknas. Finns den hos ny boende eller 

har han kvar den? Måste återlämnas snarast. Susanna mailar Stefan.
- Påpekande att alla kollar på protokollet när det kommer för att påpeka missar mm. 

Inte bara de som ska justera.
- Diskussion om hur styrelsens mailkonversation ser ut. Lätt att missuppfatta. Om 

det inte är akuta frågor så kan det vara bättre att ta diskussionen på styrelsemöte.
- Även diskussion om rollen som styrelsemedlem.

141§ Till hemsidan/medlemsbrev. Beskrivning stadgeändringar, påminnelse att märka sina 

cyklar, påminnelse städdag.

142§ Nästa möte torsdag 29 oktober.

143§ Mötet avslutas



Protokollförare             Ordförande                   Justerare

Åsa Svensson                                    Susanna Helldén                                   Patrik Andrén


