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Protokoll Nr 1   21 januari 2021, 10.30-11.45 
 

Närvarande 
Anders Liljedahl  CBDIT   Digitalt 
Göran Lööw Brf Blåkulla  Digitalt 
Marianne Melander  Brf Hagalunden Digitalt 
Ulrika Gullo   Brf Hagalunden  Digitalt 
Alexander Karlsson   Rikshem  Digitalt 
Fredrik Ahnell   Signalisten/SB  Digitalt 
Sven Riddarström   Solna församling  Digitalt 
Joel Kjellberg   Solna Stad   Digitalt 
 

Ej närvarande 
Magnus Ask   Brf Kyrkbacken  
 
 
 

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

2 Val av mötessekreterare 
Ulrika Gullo valdes till mötessekreterare. 
 

3 Val av justerare 
Till justerare valdes Marianne Melander. 
 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll 6 gicks igenom. Justerades i flertalet punkter.  
Ny version skickas för signering och underskrivet protokoll biläggs kommande protokoll. 
 

5 Skrivelser 
Inga skrivelser inför detta möte 
 

6 Ekonomisk förvaltning 
Anders redovisade de bilagor som utgör Ekonomisk rapport. 
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Styrelsen diskuterade om ekonomirapporteringen sker på rätt nivå, en nivå som gör att 
styrelsen kan vara med och påverka samfällighetens verksamhet. Flera medlemmar 
kommenterade ett behov av utfall och prognos mot budget med noteringar skulle vara 
styrelsen mer till nytta. 
Förslag till beslut 

• att det under Ekonomirapport till kommande styrelsemöten läggs till bilaga 
”Budget, utfall och prognos”, samtidigt som de nuvarande rapporterna biläggs 
men ej gås igenom i detalj mer än en gång per kvartal. Likviditetsrapporten 
kvarstår orörd på alla styrelsemöten. 

 Beslut: Antaget 
 

7 Teknisk förvaltning 
a. Förvaltningsrapport 

Gångbroar: Cykelparkering förbjuden-skyltar uppsatta med god effekt hittills. 
Dagvattenbrunnar rensade. 
Loftgångar: Cykelparkering förbjuden-skyltar uppsatta även här. Hängrännor rensade. 
Trappa köpcentrum: Renovering fortgår med lätt försening av smedarbeten.  
Asfaltering kv Nordan 20-25: Upprustning och nyanläggning fortgår, besiktning kommer 
ske senare i vår.  
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Lyft diskussionsfråga: Ska vägbommarna vara kvar i nuvarande form eller ersättas på 
annat sätt? Vad är nyttan och syftet av dessa? De leder till förhållandevis stort underhåll 
idag. Svar: Syftet är att förhindra parkering längs gångvägarna. Vid kontroller står de 
dock ofta uppställda varav syftet inte uppnås. En möjlighet är att de vid förstörelse ej 
ersätts.  
Kommentar BRF Hagalunden: Ett syfte är ju även att stoppa trafiken på 
service/gång/cykel-vägarna för att minska risker för de boende som rör sig i området. 
Allmän kommentar: Tunnelbanebygget kommer eventuellt också att påverka dessa 
servicevägar, och hänsyn behöver tas till eventuellt kommande krav från SL.  
 
Denna fråga kommer att få återkomma, alla medlemmar ges i uppdrag att fundera på 
alternativa lösningar. 
 

b. Handlingar 
Bilagt till mötet finns offerter för asfalteringsarbetet. 
 

8 Digital förvaltning 
Webplattform: FS Data kommer att förändra sin plattform och önskar att HSFF ska gå 
över på andra tekniker samt ett treårigt avtal. Digital förvaltare Anders önskar att 
föreningen istället flyttar till annan leverantör, föreslaget Loopia. Anders tar fram 
beslutsunderlag, där även ekonomisk effekt synliggörs, till nästkommande möte. 
Dokumentarkiv: Anders har lagt till underrubrik Ekonomi under dokumentarkivet där 
alla ekonomiska rapporter, offerter mm ska läggas in. Medlemmarna får i uppdrag att 
bekanta sig med det och återkomma med ev önskade ändringar. 
 

9 Diskussion 
a. Skyltprogram 

Anders redovisade bilagan med förslag på orienteringstavla. Diskussion om vilken nivå 
på detaljer det ska vara. Främst då torget där verksamheter kan komma och gå. 
Förslaget bedöms som gott nog för att ligga till grund för ett offertunderlag gällande 
design och produktion av orienteringstavlor. Vad gäller hänvisningsskyltar så kommer 
samfälligheten ej utreda dessa i dagsläget utan skjuter detta på framtiden. Fråga lyftes 
om huruvida det är samfälligheten eller platssamverkan som står för det ekonomiska 
gällande detta. De medlemmar som deltar i båda forumen lyfter frågan på nästa möte 
för platssamverkan (måndag 25:e januari). 
 
Förslag till beslut 

• att Anders får i uppdrag att ta in minst två offerter gällande design och 
produktion av orienteringstavlor till nästkommande möte 

 Beslut: Antaget 
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10 Platssamverkan 
Punkter till nästa möte i Platssamverkan Hagalund (25:e januari): 
1. Belysningsrapport 
2. Ekonomifråga gällande orienteringstavlor  
 

11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

12 Nästa möte 
Föreslaget stående möte, första onsdagen varje månad 10.30-12.00 med start den 3:e 
februari. 
 

13 Mötet avslutades 11.45 
 
 
 
 
 
 
Anders Liljedahl Ulrika Gullo 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Marianne Melander 
Justerare 
 
 

Ulrika Gullo (Feb 19, 2021 19:32 GMT+1)

Marianne Melander (Mar 3, 2021 12:07 GMT+1)
Marianne Melander


