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Protokoll Nr 3   3 mars 2021, 10.30-11.57 
 

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

Ej närvarande 
Fredrik Ahnell   Signalisten/SB  Digitalt 
Magnus Ask   Brf Kyrkbacken Digitalt 
 
 

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

2 Godkännande av dagordning 
BRF Blåkulla önskar diskussion om stadgarna, och avsaknad av detaljering av vad 
samfällighetens ansvarsområden är. 
Dagordningen godkändes därefter med tillägg under punkt Övrigt gällande Stadgarna 
och föreningens syfte. 
 

3 Val av mötessekreterare 
Ulrika Gullo valdes till mötessekreterare. 
 

4 Val av justerare 
Till justerare valdes Göran Lööw. 
 

5 Genomgång av föregående protokoll 
Reviderat protokoll 6 har ännu ej skickats för signering.  
Protokoll 1 gicks igenom. Sekreterare skickar justerat protokoll till ordförande efter 
nuvarande möte och ordförande skickar därefter för signering. 
 

6 Skrivelser 
Föreningen har blivit kallad till ett möte den 16:e mars med SL och Landstinget gällande 
tunnelbanans utbyggnad och deras behov av marken vid Nordan 18. Anders, Ulrika och 
Magnus deltar från föreningen. 
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7 Ekonomisk förvaltning 
 
Anders redovisade de bilagor som utgör Saldobesked. 
 

 
Notera, likvididetsrapport ovan gäller februari, ej januari. 
 
Förvaltningsrapport 
Anders presenterade rapporten Ufall Budget, Prognos. Då budget för 2021 saknas är 
rapporten just nu något tom på innehåll. Budget 2021 kommer till nästa styrelsemöte. 
Fakturor gällande snöröjning för snöfallen i februari har ej inkommit ännu. Posten 
beräknas landa under 200 000 SEK för detta kvartal. 
 
Budgetposter 2021 

 
Anders presenterade underlag till ovanstående föreslagna budgetposter. 
BRF Hagalunden återkommer med kommentarer gällande servicefordons 
parkeringsplatser samt cykelparkeringar på deras fastighet. 
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Rikshem kommenterade att ovanstående poster behöver prioriteras så att mindre akuta 
insatser ev kan flyttas till nästa år. Även att ett större byte av belysning bör ske, t ex vid 
loftgången vid köpcentret. Önskas att budgetpost Belysning utökas till två poster, ett för 
Fasadbelysning och ett för övrig belysning. 
 

8 Teknisk förvaltning 
a. Förvaltningsrapport 

Vinterhållning, besiktning 22/2: Anders ronderade och de brister som påpekats har 
åtgärdats. 
Orienteringstavla: Fyra företag har fått offertförfrågan. Hittills har Håva Skyltar AB 
inkommit med en korrekt offert, P3N System AB skickade ett par men ej på efterfrågad 
lösning. Övriga två får påminnelser. 
Belysningsinventering Hagalund via Platssamverkan: Rikshem föreslår att 
fastighetsägarna för de åtta blåa husen tar fram en gemensam lösning. Anders föreslår 
att samfälligheten ger sin entreprenör i uppdrag att offerera en gemensam lösning. Det 
landar i att Anders ombeds kontakta flera entreprenörer för förslag på lösning och 
offert. 

b. Handlingar 
Bilagt till mötet finns en offert om orienteringstavlor från Håva Skyltar. Föreslagen 
skyltstorlek 1000*600mm. Offerten tar endast upp tavlor, ej stolpar och montage. 5 
skyltar offereras om ca 36 000 sek, 10 skyltar om ca 44 000 sek. 
Beslut i ärendet tas vid nästa styrelsemöte, i förhoppning om att fler offerter inkommer. 
 

9 Digital förvaltning 
Webplattform: Flytt av hemsidan till Loopia förbereds. I samband med detta byts 
hemsideadress till hsff.se. 
Dokumentarkiv: Anders har lagt in flera årsindelningar på protokollen för att enklare 
hitta rätt. Även Blog har aktiverats för att enkelt och spårbart kunna diskutera vissa 
ämnen mellan möten. 
 

10 Diskussion 
a. Belysningsinventering 

Se punkt Teknisk Förvaltning, Förvaltningsrapport samt Ekonomisk Förvaltning, 
Budgetposter. 

b. Parkering på torget 
Det diskuterades om bilar som parkerar på torget. Rikshem har hanterat problemet som 
varit hittills.  

c. Temporär vårdcentral  
En temporär vårdcentral sätts upp på parkering mittemot Sunnan 19 för att utrymma 
vårdcentralen från Nordan 18 under byggnationen av tunnelbanan. Kommer vara ett 
par år. 
 

11 Platssamverkan 
Inget har hänt sen sist utöver genomgång av Belysningsinventeringen. Bilagt finns även 
resultatet från Trygghetsenkäten som utfördes förra året. 
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12 Övriga frågor 
a. Stadgarna och föreningens syfte 

Anders kommer att skriva ett förslag på omformulering av lämpliga paragrafer och delar 
detta som bloggpost på föreningens hemsida. Mail skickas ut till medlemmarna med 
uppmaning att gå in och kommentera. 
 

13 Nästa möte 
Årsstämma flyttas från onsdag 24 mars till i april. 
Konstituerande ordinarie styrelsemöte onsdag 7:e april 10.30-12.00. 
 

14 Mötet avslutades 11.57 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Liljedahl Ulrika Gullo 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Lööw 
Justerare 
 
 

Göran Lööw (16 Mar 2021 11:57 GMT+1)
Göran Lööw

Ulrika Gullo (13 Apr 2021 20:52 GMT+2)
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