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Närvarande: Susanne Härfstrand ordf, Kenth Grossman v ordf, Stefan Ljungar 
kassör, Britt-Marie Lundström sekr, Erik Holm suppl. Nicklas 
Nordstrand suppl, Joaquin Vallejo suppl, Jan Holmgren UC. 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och styrelsen godkände dagordningen. 
 
2.  Justering av föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll justerat.  
 

3. Undercentralen 
Inget att rapportera.  
 

4. Samverkan mot brott 
Inga brott att rapportera men se punkt 6. 

 
5. Ekonomi 

Enligt budget.  
 

6. Skrivelser 
Inkommen skrivelse betr. misstänkt spritlangning 
Den 15/8 observerades en vit BMW på spolplattan vid parkeringen, en boende 
hörde tydliga klirrande ljud och ett 20-tal ungdomar som kom och gick. Detta 
hände vid 20.30-21.00 tiden. Man kan undra om detta kan vara någon slags 
langning av alkohol till minderåriga? Styrelsen kontaktar polisen angående detta 
men om någon uppmärksammar något liknade så bör man ringa polisen direkt och 
sedan kontakta styrelsen. 
 
Inkommen skrivelse betr. för låg temperatur på varmvattnet under sommaren. 
Om det inträffar att varmvattnet har lägre temperatur på sommaren än på vintern 
kan detta bero på olika orsaker. 
 
En orsak är att du eller din närmsta granne kan ha defekta termostatblandare i 
dusch eller badrum. 
Felet består då i att backventilens funktion i varmvattendelen i blandaren är 
felaktig, vilket får till följd att kallvatten (som har ett högre tryck än varmvattnet i 
ledningarna) läcker in i varmvattensystemet. Enda sättet att åtgärda detta är att 
den defekta termostatblandaren byts ut. 
 
FM Mattson och Mora Armatur är några exempel på tillverkare av 
kvalitetsblandare. 
 
Den andra orsaken till att varmvattentemperaturen är för låg under sommaren är 
att många är bortresta och förbrukningen av varmvatten är mycket låg till skillnad 
mot under övriga året. Varmvattnet cirkulerar hela tiden i varmvattencirkulations-
kretsen med inställd temperatur, men om ingen förbrukning sker, så kan 
temperaturen variera något i varmvattensystemet. 
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Prova med att låta vattnet rinna längre än normalt. 
 
Undercentralsansvarige försäkrar att den utgående varmvattentemperaturen från 
undercentralen inte sänks på sommaren, utan skall hålla samma temperatur på 
varmvattnet i ledningarna året om. 
 

7. Övriga frågor 
Styrelsen ska kontakta Fortum angående att gatubelysningen varit tänd även 
dagtid, bl. a den 10/8. 
Det spruckna röret under hus 209 är åtgärdat. 
Ang sophanteringen: 
Tre offerter skickades till tre olika entreprenörer och anbudstiden gick ut 15 
augusti. Ett anbud har kommit in, men anbudet är ofullständigt till vissa delar 
därför att de inte motsvarar de krav vi ställde i offertförfrågan. Ett möte med 
entreprenören kommer att hållas för att klara ut de frågetecken som finns. 
  

8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte: Mån  22/9  kl 19.30 

  Mån  20/10  kl 19.30 
                                    Mån  17/11  kl 19.30 
         Tis     16/12  kl 19.30  

 
9. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
 

  
 Vid protokollet 

Britt-Marie Lundström 
 
 
Justeras 
Susanne Härfstrand Stefan Ljungar 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Originalet finns för påseende hos styrelsen.  


