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FRÅGOR TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2020 

 

FRÅGA INKOMMEN 2020-06-05 FRÅN HÅKAN SÄFSTRÖM 

Hej styrelsen 
En skriftlig begäran om upplysning 
 
Fråga: 

1. Hur långt har vi kommit i lokalfrågan, före detta förskolan? 
Vilket/vilka alternativ arbetar styrelsen med för tillfället 
 
Styrelsens svar:  
Vi har tittat på flera alternativ och möjligheter med den största önskan att hålla verksamheten så 
oförändrad som möjligt. Ny förskoleverksamhet har varit det mest önskvärda men även 
evakueringsboende och företagshotell har diskuterats med intressenter men mycket har dessvärre 
bromsats av det rådande läget med Corona.  
Det ser i dagsläget svårt ut att hitta en likvärdig ersättare till Vallentuna kommun för uthyrning av 
lokalen.  
Vi har även varit i kontakt med mäklare för att diskutera möjligheten att konvertera lokalen till 
lägenheter. Men då detta innebär en stor kostnad för föreningen och i långa loppet mindre intäkter 
har det setts som en mindre önskvärd lösning.  
Ett annat alternativ som också diskuterats är möjligheten att stycka av tomten och sälja den.  
Förhoppningen är att vi ska kunna återuppta diskussion med de kontakter vi haft efter sommaren och 
samtidigt börja titta mer på de två senare alternativen; lägenheter och försäljning.  
Extrastämma kommer kallas för beslut om investeringar eller större förändringar. 
 

2. Är alla utredningar utförda om flerfamiljshusens socklar? 
Den första utredningen som beställdes våren 2019 av styrelsen genom undertecknad, sas det 
tydligt att grävningar inte behövde utföras. Enbart 50 cm ner för att laga de putsskador som 
behöver åtgärdas. Efter 30 år är det ok att göra putslagningar. 
Att komplettera isoleringen på grunden var det inget behov av enligt utredningen. 
Finns det fler utredningar i detta ärende vore intressant att veta vad de kommit fram till 
Önskar kopia på utredningarna 
 
Styrelsens svar:  
En fuktbesiktning är utförd av Anticimex och en dränerings-utredning är gjord av Sustend. Resultaten 
av dessa presenterades på senaste Informationsforumet; Anticimex kunde inte påträffa någon fukt i 
de utrymmen som inspekterades och även om dränering och isolering av socklarna inte är korrekt 
enligt branchstandard så ser det inte ut att utgöra några omedelbara problem.  
Beslutet är därför att endast utföra putsarbete, dock efter målning av träfasaden som just nu är 
under upphandling.   
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3. Underhållsplan. 
Jag har erbjudit mej tidigare att delta i underhållsrond, gäller naturligtvis flerfamiljshusen i första 
hand. Med anledning av att styrelsen är angelägen att medlemmar deltar i det gemensamma 
arbetet så tror jag inte detta har utförts annars hade jag nog blivit inbjuden.  
 
Styrelsens svar:  
Rondering (inkl underhållsyn) ingår i nuvarande avtal med fastighetsförvaltaren och utförts av Fastio 
(tidigare Propas). 
 

4. Trädgårdsarbete 
Vi har två stora tallar som på gård 1 och gård 2 som flera önskar tas bort. Då dessa står på 
kommunens mark så förstår jag att styrelsen inte bara kan fälla dessa träd 
Undertecknad kan erbjuda sej att kontakta kommunen för att få träden fällda. Styrelsen kommer 
naturligt vis att få en skriftligt svar från kommunen. Fäller kommunen träden eller föreslår de 
annat alternativ  
 
Styrelsens svar: 
Det är ett mycket bra förslag och vi mottager tacksamt hjälp i att kontakta kommunen i frågan.  
 

5. Styrelsearbetet 
Generellt vill jag säga att styrelsen har massor att göra och det är nog omöjligt att göra allt som 
styrelsen själv önskar. Så har styrelsen förtroende för sina medlemmar så kan jag rekommendera 
att medlemmar inbjuds för delaktighet, själv så tycker jag det finns möjlighet att utvecklas inom 
detta område 
 
Styrelsens svar:  
Det stämmer att möjligheten för medlemmar att hjälpa till i föreningens aktiviteter skulle kunna vara 
bättre. Dessvärre faller detta ofta på grund av brist av tid hos styrelsen.  
Vi ser gärna att man som medlem tar eget initiativ och kommer med förslag på förbättringar. 
 
Med vänlig hälsning från Håkan Säfström 79 år Byggnadsingenjör  
Avsänt den 5 juni 2020 
 
Håkan har arbetat med följande 
Ansvarig chef för nybyggnation under 3 år 
Fastighetsförvaltning under 35 år 
Arbetat som biträdande fastighetschef,  
Fastighetsförvaltare, även ansvarig för service grupp som snickare, rörmokare elektriker och 
ventilation 
Har även under många år arbetat med digital underhållsplanering i förvaltningsarbetet 
Var även beställare av de arbete som entreprenörer skulle utföra då en servicegrupp är minimerad 
för en mindre del av det interna arbetet 
Krävde av våran egen personal och entreprenörer att arbeta efter ISO 14001 samt kvalitetsarbete 
Ett litet utdrag av ett långt arbetsliv 
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