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Protokoll Nr 4  14 april 2021, 10.45-12.00 
 

Närvarande 
Anders Liljedahl  CBDIT   Digitalt 
Marianne Melander  Brf Hagalunden Digitalt 
Ulrika Gullo   Brf Hagalunden  Digitalt 
Joel Kjellberg   Solna Stad   Digitalt 
Magnus Ask   Brf Kyrkbacken Digitalt (lämnar 11.55) 
 

Ej närvarande 
Fredrik Ahnell   Signalisten/SB   
Alexander Karlsson   Rikshem   
Sven Riddarström   Solna församling   
Göran Lööw Brf Blåkulla   
 
 
 

1 Mötets öppnande 
Anders Liljedahl öppnade dagens möte och hälsade deltagarna välkomna.  
 

2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3 Val av mötessekreterare 
Ulrika Gullo valdes till mötessekreterare. 
 

4 Val av justerare 
Till justerare valdes Joel Kjellberg. 
 

5 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll 6 är signerat, så även 2 och 3. Årsstämmeprotokollet är utestående ännu, 
troligt att ordförande angivit fel email till justerare. Anders ser över och skickar om. 
Signerat protokoll 3 gicks igenom.  
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6 Skrivelser 
Lantmäteriet har registrerat nya styrelsen men ej fått igenom två firmatecknare av tre i 
förening. Anders kontaktar och frågar varför det ej gått igenom så som vi beslutat. 
 
Projektet för nya tunnelbanan har lämnat dokumentation och kommentarer har 
noterats enligt nedan: 
- AO Kyrkbacken mycket större än tidigare 
- AO Hagalundsgatan, flytt av kvartersväg närmare bostadshus 
- Paviljonger vårdcentral, bod för sophantering 
Parkeringplatser 

o C:a 80 platser totalt ej tillgängliga under 6 års tid 
 Inkomstbortfall för parkeringsavgifter Solna Stad 
 Korttidshyra för garageplan 80 platser 
 Besöksparkering för Brf Kyrkbacken, Solnabostäder 

Räddningsväg 
- Hagalundsgatan 1-7 ej åtkomlig för räddningsfordon från utsida hus 

o Lämnas till Signalisten för återkoppling till SLs entreprenörer 
Torgytan vid stationshus 
- Detaljplanering Solna stad - skjuts på framtiden till annan part 
Genomförande avtal (Utkast) 
- Nedmontering - återställning 
- Belysningsarmaturer, belysningsstolpar 8 st 
- Förvaring under 6 års tid nämnts i email 
- Vägbom, naturstenar, kantstenar, papperskorgar 
- Infiltrationsbrunn, avbärarräcke 
- Iordningställd vändplan 
Genomförande avtal Bilaga 1 
- Vägensplacering och avslut  
- Stationshusets placering 
- Stationshusets kringliggande yta  
 
Diskussion om vad som ska tillfalla samfälligheten och vad som ska tillfalla Solna Stad 
efter att projektet är avklarat. Genomförandeavtalet behöver specificera detta. Solna 
Stad och Samfällighetens bevakar detta fortsatt. Samfälligheten lämnar till kommande 
styrelse att sammanfatta en skrivelse med samfällighetens frågor. 
 
Vi bör även lyfta att de belysningsstolpar som kommer demonteras önskar vi använda 
inom befintliga vägverket och att projektet får i uppdrag att installera nya 
belysningsstolpar då återställning sker. 
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7 Ekonomisk förvaltning 
 
Anders redovisade Ekonomiska rapporten och de bilagor som utgör saldobesked. 

 
 
 
Förvaltningsrapport 
Anders presenterade rapporten Utfall Budget, Prognos. Då budget för 2021 saknas är 
rapporten just nu något tom på innehåll.  
Budgetförslag 2021 presenterades därför därefter. 
 
Budgetposter 2021 
BRF Hagalunden återför att de inte önskar ha vare sig cykelparkeringar eller 
bilparkeringar utanför Sunnan 14 och Sunnan 16 då befintliga platser helt missbrukas. 
Istället önskas att kvarvarande staket och befintliga fickor (parkeringsplatser och 
cykelställ) tas bort och ersätts med grönyta. 
 
Brunnar på gångbroar kan ej rensas korrekt då brunnslock en kan lyftas av. Post har 
därför lagts till gällande åtgärd av detta. 
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Visst belysningsarmaturbyte i enlighet med belysningsbesiktning har inkluderats. 
Fasadbelysning som önskades som enskild post under föregående möte har ej 
inkluderats, utan befintliga belysningsposter har utökats i omfattning vilket bör 
möjliggöra omfördelning av medel efter behov och prioritering. 
 
Totalt omfattar budgeten 1,2 miljoner kronor i utposter, och 1,3 miljoner in. 
 
Årsstämma 2021 
Anders gick snabbt igenom årsredovisningen inför kommande årsstämma. 
 

8 Teknisk förvaltning 
a. Orienteringstavla 

Fyra företag har fått offertförfrågan. Håva Skyltar AB inkom med en korrekt offert, 
övriga tre kan ej lösa hela uppdraget utan kräver tryckoriginal från oss för att trycka 
skyltar. Håva Skyltar AB har en totalsumma om ca 55 kSEK exkl moms. 
Inget beslut idag. 

b. Taksäkerhet 
Offerter från två parter har inkommit.  
Inget beslut idag. 

c. Besiktningsunderlag 
Nytt underlag för kommande fastighetsbesiktningar presenterades. 
 

9 Digital förvaltning 
Webplattform: Flytt av hemsidan till Loopia har skett men automatisk omriktning från 
gamla till nya adressen fungerar ej. 
Felanmälan: Gemensam felanmälan har publicerats på hemsidan. 
 

10 Diskussion 
Områdeskyltarnas placering bordlades. 
 

11 Platssamverkan 
Inget har hänt sen sist utöver genomgång av Belysningsinventeringen.  

 
12 Övriga frågor 

Noterades att delegations- och attesträtter ej har uppdaterats att följa föregående 
årsstämmas beslut om två firmatecknare av tre i förening, ej heller vid teckning av avtal.  
 
Anders ges i uppdrag uppdaterar FortNox att följa detta och han ska även informera 
entreprenörer om att två firmatecknare ska signera. 
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13 Nästa möte 
Ordinarie 5:e maj 10.30 digital. 
Årsstämma föreslås preliminärt att hållas den 19:e maj 10.30-11.30 digitalt. 
Preliminärt konstituerande ordinarie styrelsemöte onsdag 19:e maj 11.30-12.00. 
 

14 Mötet avslutades 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Liljedahl Ulrika Gullo 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Joel Kjellberg 
Justerare 
 
 


