
 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-02-26

53. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning.

54. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god.

55. Matos: Fläktar av den typ vi blivit rekommenderade installeras hos 4 utvalda 
medlemmar kring 8 mars.  Om de uppfyller OVK kraven installeras liknande 
fläktar där det krävs. Dessutom kommer vi att bekosta installation av 
friskluftventiler ovan fönster i de rum som saknar takventiler.

56. Föremål i källargångarna: Borttagna nu. Tack. Tyvärr har vi även för månda 
prylar i barnvagnrummet intill gathusets hiss. Detta är inte ett extra förråd.

57. Nya medlemmar: Max Rhodin Edlund och Andrea Hultstrand Klint välkomnas 
till föreningen. De har köpt Malgeruds 2:a i gårdshusets bottenvåning (lgh 101).

58. Brandsläckare: Vill alla vara snälla och kollar att era brandsläckare pekar på ett 
värde i det gröna fältet. Om inte kontakta styrlesen.

59. Hiss: Den nya hissen stannar ibland. Styrelsen kontaktar hissfirman för en 
lösning. Kom dock ihåg att inte trycka upp hissdörren innan hissen stannat helt.

60. Städdag: Söndagen den 15 april.

61. Styrelsemöten: Nästkommande styrelsemöten infaller  26/3, 23/4 och stämma 
28/5.  

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna.  

 
 
Ramses Bichara     Justeras:

 

Närvarande
Ann-Helen Johansson 
Bo Tengelin  
Pontus Niltoft 
Ramses Bichara  
 

Ramses Bichara
.



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-03-26

62. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning.

63. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god.

64. Matos: 4 nya fläktar har installerats. 3 funkar utan anmärkning. Den sista 
kräver kontroll av luftkanalen för ev. hinder.  Vi beställer en OVK kontroll 
enbart av dessa fläktar, och om de klara den installeras denna fläkt överallt där 
den behövs. Dessutom kommer vi att bekosta installation av friskluftventiler 
ovan fönster i de rum som saknar takventiler.

65. Energideklaration: Ny energideklaration beställs.

66. Nya stadgar: Nya lagar kan kräva en modifikation av nuvarande stadgar.

67. Brandsläckare: Vill alla vara snälla och kollar att era brandsläckare pekar på ett 
värde i det gröna fältet. Om inte kontakta styrlesen. Ingen har hittills gjort det.

68. Städdag: Söndagen den 15 april.

69. Styrelsemöten: Nästkommande styrelsemöten infaller  23/4 och stämma 28/5.  

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna.  

 
 
Ramses Bichara     Justeras:

 

Närvarande
Ann-Helen Johansson 
Jan-Eric Rönngren  
Pontus Niltoft 
Ramses Bichara  
 



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-04-23

70. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning.

71. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god.

72. Ventilation: 4 nya fläktar har installerats. Övriga fläktar och ev. luftventiler  
installeras under juni, och ev.efter semestrarna om man inte hinner med alla. 

73. Energideklaration: Sätts upp på anslagstavlorna.

74. Nya stadgar: Ramses kontaktar Bostadsrätterna (f.d. SBC) för att få deras 
standard stadgar så vi kan jämföra.

75. Brandsläckare: Föreningen tar fram en klisterremsa med information som alla 
får klistra på de brandsläckare vi har inom lägenheterna.

76. Städning: Det återstår för någon av er som inte var med på städdagen att damma 
av (försiktigt!) lyktorna i gårdshusets trapphus. Stege finns att låna i gathusets 
barnvagnsrum intill hissen.  

Var vänliga städa tvättstugan innan ni lämnar den.

77. GDPR: Föreningen har följande uppgifter om er i registren:
a. Namn (finns inte på hemsidan)
b. Personnummer (finns inte på hemsidan)
c. Telefonnummer och mejladress(er) (finns inte på hemsidan)
d. Lägenhetsnummer och förrådsnummer (finns på hemsidan)
e. Ägarfördelningen i de fall detta förekommer (finns inte på hemsidan)
f. Om ni har lägenheten belånad eller inte (finns inte på hemsidan)
g. Datum för er tillträdesdag till lägenheten (finns på hemsidan).
Uppgifterna på vår hemsida för att hjälpa mäklare och saknar alla referenser till
medlems identitet. Dock bör det påpekas att lägenhetsregistret är offentlig handling.
Vi kommer att inhämta allas medgivande att fortsätta lagra uppgifterna säkert.

78. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte sker direkt efter stämman 28/5. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras:

 

Närvarande
Ann-Helen Johansson 
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Lou-Lou Skoog  
Ramses Bichara  
Ulla Molin  

http://www.fridhemslan.se/66
https://fridhemslan.se/66/hem.html


Konstituerande styrelsemöte 2018-05-28 

1. Till ordförande valdes Jan-Eric Rönngren 
2. Till kassör valdes Bo Tengelin  
3. Till sekreterare och bredbandsansvarig valdes Ramses Bichara
4. Övriga styrelseledamöter är Ann-Helen Johansson och Pontus Niltoft
5. Erik Bragée och Caroline Garsbo är suppleanter.
6. Extra stämma om stadgeändring: måndag 25 juni kl 19.00
7. Nästa styrelsemöte: måndagen den 25 juni, efter stämman.  

            Alla medlemmar är välkomna att delta.  
 
 
 
    Ramses Bichara

 
    Justeras:



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-06-25

8. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning. 

9. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god. 

10. Ventilation: Inga nya åtgärder under juni-juli. Fortsätter senare.  

11. Energideklaration: Sätts upp på anslagstavlorna.  

12. Nya stadgar: Antogs på vår extra föreningsstämma 2018-06-25. Ytterligare en 
extra stämma krävs då inte samtliga röstberättigade kom eller lämnade fullmakt. 

13. Brandsläckare: Inköp av brandsläckare där de saknas och flylla på dom med 
för låga värden. 

14. Telefon till styrelsen: Under sommaren kan ni nå oss på följande nummer. 

Bo Tengelin: 070-641 66 88,  Jan-Eric Rönngren: 070-578 80 21,  Pontus 
Niltoft: 070-675 53 44, Ramses Bichara: 0707-98 95 92 och Ann-Helen 
Johansson: 072-452 48 14. 

15. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte 27/8, 24/9, 29/10 och 26/11. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras:

 

Närvarande
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Pontus Niltoft 
Ramses Bichara  
 



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-08-28

16. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning. 

17. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god. 

18. Ventilation: Vi kontaktar Indoor Energi angående deras offert. Oklar. 

19. Nya stadgar: Den andra extra föreningsstämma hålls 2018-10-14. Den krävs då 
inte samtliga röstberättigade kom eller lämnade fullmakt på första stämman. 

20. Brandsläckare: Inköp av brandsläckare där dessa saknas och eller börjar bli 
oanvändbara. 

21. Kakelugn: Lägenhet 103 får renovera kakelugnar och rökkanaler. 

22. Värmeslingan: Slingan på gårdshusets tak behöver hängas rätt. Kontaktar 
Dimson (Bosse ringer). 

23. Huvudporten: Ta bort automatiken, då man öppnar utan att se till att den 
stänger (vinden kan ofta vara för stark). 

24. Hiss: Stannar ofta. Behöver ny golvlist. Varnar ofta för överlast. Vi kontaktar 
S:t Eriks Hiss. 

25. Tvättstugan: Trasig belysningen byts ut. 

26. Grovsopor: Jan-Eric kontaktar Recycling Stockholm AB angående villkor. 

27. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte 27/8, 24/9, 29/10 och 26/11. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras: 

 

Närvarande
Ann-Helen Johansson 
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Ramses Bichara*  
Caroline Garsbo  



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-09-24

28. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning. 

29. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god. 

30. Hösstädning: Söndagen den 14 oktober kl 10:00. 

31. Ventilation: Vi inväntar en ny offert onsdag 26/9. 

32. Nya stadgar: Den andra extra föreningsstämma hålls 2018-10-14. Den krävs då 
inte samtliga röstberättigade kom eller lämnade fullmakt på första stämman. 

33. Bredband: Vi har skrivit nytt 5-årigt bredbandsavtal. Ny operatör från årsskiftet 
blir Bahnhof. Ingående information kommer i god tid före årsskiftet. Avtalet 
innebär att hastigheten höjs från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s.  Ingen förändring 
av månadsavgifterna kommer att behövas. Medlemmar med egna sidoavtal 
med Ownit får kontakta dem för uppsägning, så övergången kan ske smidigt. 
Hyreslokalen slipper betala för bredband då detta inte längre kommer att ingå i 
deras hyra. Frågor kan ställas till Ramses på styrelsen@fridhemslan.se 

34. Huvudporten: Vi stänger av automatiken tills vi hittar en snabb lösning. Detta 
på grund av alla knarkare som tar sig in. Vi byter portkod till 1246  från och 
med 14 oktober. 

35. Hiss: Stannar ofta. Behöver ny golvlist. Varnar ofta för överlast. Vi kontaktar 
S:t Eriks Hiss. 

36. Grovsopor: Vi tittar lite till på denna fråga. 

37. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte 29/10 och 26/11.  Extrastämma 14 oktober. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras: 

 

Närvarande
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Ramses Bichara*  
Erik Bragée  
Lou-Lou Skoog  



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-10-29

38. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning. 

39. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god. 

40. Ventilation: Vi hoppas att man börjar arbetet snart (november?). Vi 
återkommer om datum. 

41. Nya stadgar: Den andra extra föreningsstämma hölls 2018-10-14. Stämman 
antog de nya stadgarna med 26 röster - ingen röstade emot. 

42. Bredband: Vi får tyvärr fortsatt ha Ownit till 2019-12-31. Frågor kan ställas till 
Ramses på styrelsen@fridhemslan.se 

43. LGH 001: Vi kommer att undersöka problem med elradiator. 

44. Vattenförbrukning i lokalen: Vi skall se över frågan. 

45. Liten fest: Styrelsen fixar en mindre “fest” den 17 december kl 19:00. 

46. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte 26/11 och 17/12. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras: 

 

Närvarande
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Ramses Bichara  
Pontus Niltoft 
Lou-Lou Skoog  



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-11-26

47. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning. 

48. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god. 

49. Ventilation: Förra veckan byttes fläktar i många lägenheter och denna vecka 
sätter man in ventiler i fönster där dessa behövs.  OVK offerten vi fått är 
omotiverat dyr. Vi kollar alternativa lösningar. 

50. Nya stadgar: Vi inväntar att Bolagsverket godkänner våra nyss antagna stadgar. 

51. LGH 111: Styrelsen träffade Alfred Sjunnesson som (ihop med sin föräldrar 
10% + 90%) köpt lägenhet 111 av Caroline Garsbo. Vi hälsar Alfred 
välkommen i föreningen. 

52. Vattenförbrukning i lokalen: Vi har äntligen kommit åt att läsa av vatten-
mätaren och rapporterat ställningen. Vi inväntar nu fakturan från STH Vatten. 
Därefter tar vi kontakt med Sparadiset om höjd hyra för lokalen. 

53. Värmecentral: Stockholm Exergi (fd Fortum) har lämnat offert på ny 
värmecentral. Vår har en livslängd på 25 år och vi ha nu använt den i 33 år. 
Styrelsen antog offerten, men skall försöka pressa priset. Bytet görs när vi inte 
längre behöver värma huset. 

54. Liten fest: Styrelsen fixar en mindre “fest” den 17 december kl 19:00. 

55. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte 17/12 i samband med festen. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras: 

 

Närvarande
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Ramses Bichara  
Ann-Helen Johansson 
Pontus Niltoft 
Lou-Lou Skoog  
Alfred Sjunnesson  

Ramses Bichara



 

Styrelsemötesprotokoll – 2018-12-17

56. Protokoll från föregående möte justerades utan anmärkning. 

57. Ekonomi: Ekonomin är fortsatt god. 

58. Ventilation: Vi inväntar en slutrapport på utfört arbete. OVK kan nu genomföras. 

59. Nya stadgar: Vi inväntar att Bolagsverket godkänner våra nyss antagna stadgar. 

60. Vattenförbrukning i lokalen: Vi har fakturerat en hyreshöjning föranledd av 
den ökade vattenförbrukningen (och att vi har bredband från Ownit ett år till). 

61. Värmecentral: Stockholm Exergi kommer att nu planera in bytet av 
värmecentralen. 

62. Styrelsemöten: Nästa styrelsemöte 28/1 i gemensamhetslokalen. 

Mötena hålls i lokalen klockan 19:00. Alla medlemmar är alltid välkomna. 

Ramses Bichara    Justeras: 

 

Närvarande
Bo Tengelin  
Jan-Eric Rönngren  
Ramses Bichara  
Ann-Helen Johansson 
Pontus Niltoft 
Lou-Lou Skoog  
Ulla Tengelin  


