
 
 

Styrelsemöte Kollektivhusföreningen Fristad 

2015-04-09, Klockan 18.30, Fristads kafeteria. 
 

 
 

Protokoll 
 

 

 

Styrelsemöte: 
 

Närvarande: Josefine Malm, Robert Brage, Per Asklund, Roya Saniei, Hans Pålemar Nilsson och, 

en kort stund, Mira Toumi. 

 

1. Mötet öppnades av Ordförande Josefine Malm. 

 

2. Till justeringsmän valdes Roya Saniei och Josefine Malm. Som sekreterare valdes Robert Brage. 

 

3. Mötets dagordning godkändes. 

 

4. Föregående mötesprotokoll godkändes. Josefine påpekade att ett protokoll inte bör ta mer än en 

vecka. 

 

5. Uppföljning av beslut: 

- Josefine har inte hunnit ta kontakt med SB som beslutat. Dock har Josefine fått ett mejl från f d 

ordförande med konversation med Hans Nordin, SB, om kollektivköket. (Mer om detta senare i 

protokollet). 

- Josefin har pratat med IT-ansvarig och fått svar att det inte är några problem att skapa en mejllista 

genom hemsidan. (Frågan om mejllista skall tas upp på ett kommande husmöte). 

- Hans har pratat med Eva och Siv om skisser på nytt kollektivkök. Vi är glada att de gick med på 

att slutföra arbetet eftersom de är så väl lämpade för uppgiften. 

- Pether har ännu inte bjudit in arbetsgrupperna till överläggning ännu.  En agenda för mötet och 

inbjudan kommer att göras inom kort. Roya har uppdaterat ansvariga för alla 

grupper/verksamheter/nyckelvärdar samt gjort en mejllista över huvudansvariga. 

 

 

4. Ekonomi: Det har inte hänt så mycket sedan senast. 

 

Ekonomisk ställning   2015-04-09 

 

 

 

Behållning Sparkonto   312 836,44 

Behållning Plusgiro     15 569,51 

Behållning Handkassa      5 246,00 

Behållning Matlagskassa       2 623,00 

 

Behållning Totalt   336 274,95 



7. Storköket: Enligt mejlkorrespondens mellan Hans Nordin, SB, och Stadsbyggnadskontoret som 

säger att 'en så stor byggnad kräver planändring, vilket tar lång tid'. Detta väcker frågan om vilken 

utbyggnad Stadsbyggnadskontoret fått sig föreslaget för att konstatera att denna är för stor. Mötet 

beslutade att ta direkt kontakt med Stadsbyggnadskontoret och fråga vilken förändring/utbyggnad 

som kräver planändring och hur stor förändring som kan göras för att planändring inte skall vara 

nödvändig. Robert och Hans skickar mejl till den aktuelle tjänstemannen på stadsbyggnadskontoret. 

Josefine tar kontakt med bygglovsrådgivningen med generella frågor. 

 

8. Diskuterades vilken information nya boende skall få så att de som flyttar hit vill delta i 

kollektivhusets göromål. Det finns en muntlig överenskommelse med Fredrik Genell om 

skrivningar i information från SB där man poängterar att man flyttar till ett kollektivhus där varje 

hushåll förväntar att delta. Frågan har samröre med den om välkomstbroschyr. 

 

9. Roya, Robert och Hans P skall jobba fram ett förslag till välkomstbroschyr. 

 

10. När SB kontrakt på städning av sopsorteringsrummen löper ut är det vi boende som har ansvar 

för städningen av dessa rum. Diskuterades om det är lämpligt och rimligt att hyresgästerna själva 

har ansvar för detta. Frågan skall diskuteras med SB. 

 

11. Belysning i källarförråden: Många boende har klagat på att det inte finns lyse inuti 

källarförråden. Den belysning som finns i korridoren räcker inte till i de flesta fall. Beslutades att 

frågan skall lyftas med SB. 

 

12. Styrelsen beslutade att införskaffa och sätta upp papperskorgar i entréerna. Som huvudansvarig 

för detta utsågs Pether Bertilsson. 

 

13. Möten: 

- Lokala hyresgästföreningen har kallat till underhållssamråd för förtroendevalda, 18 maj, SB i 

Vällingby. Kan vara en bra idé att komma med förslag till underhåll innan dess. 

- Möte med verksamhetsgrupper sker preliminärt 20 maj i kafeterian. 

- Husmöte sker preliminärt 11 maj, 18.30. 

 

 

 

Bromsten 2015-03-15 

 

Vid protokollet Robert Brage 

 

 

 

 

Justeras 

Roya Saniei    Josefine Malm 

 

 

 

____________________   _________________________ 

 

 

 


