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Sammanträdesdatum
2018-05-21

Eda BastadsAB
Eda Bostads AB

Plats och tid Eda Bostads kontor 14.00-15:45

Beslutande Johanna Söderberg (C Ordförande)
Patric Carlsson (V)
Nicklas Backelin (V)
Dan Säterman (S)
Björn Damperud (S)

Övriga närvarande Kenneth Bodin (KD) ej tjänstgörande ersättare
Sven-Olof Sylven (L) ej tjänstgörande ersättare
Carina Walmann, Sekreterare
Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef
Hans Helldin, VD

Justerare Björn Damperud

Justeringens plats och tid Storgatan 23, 2018-05-28, 12:00

Underskrifter ~~~~
Sekreterare 

Paragrafer

C rina Walmann

Ordförande
Johanna Söderberg (C) r

Justerare Blörn Damperud ~~✓ ~%~

21-30

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

organ Eda Bostads AB

Sammanträdesdatum 2018-05-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-28 Datum då anslaget tas ned 2018-06-17

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB

Underskrift ~q~~~'~ ~%~~~
Carina Walmann
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Ordförande gick igenom föregående protokoll.
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Dnr Dnr EBAB 2018-1

~~rrr~r~ir~~r~ti~~~~r~ör~~
- Rekryteringen av uthyrningsansvarig pågår. Vi har fatt in 43 ansökningar
och 6är inbjudna till intervju.

- Rekryteringen av en snickare är klart och tjänsten tillsätts 1 oktober.

-Beslutet om att vi får bygga om till lägenheter i fd lcommunaUmiljö är nu
klart. En ansökan för investeringsstöd är inskickad till boverket. Två
lägenheter och ett uthyrningsrum ska vara klara för uthyrning 1 december.

-1~rbetet med Norskegården går enligt planerna och tre lägenheter slca vara
klara för inflytt 1 november.

- Vi har fått vitesföreläggande gällande energideklarationer påstora delar av
vårt bestånd. Arbetet pågår och vi har enplan hur dessa ska vara ldara i tid
och hur vi jobbar vidare med dessa i framtiden.
Energideklarationer gäller i tio år och måste sedan uppdateras. Lagen trädde
i kraft 1 oktober 2006 och fastigheter med hyresrätter skulle ha en
energideklaration senast 31 oktober 2008.

- En mindre organisationsförändring genomförs i Charlottenberg vilket
innebär att områdesansvar inrättas från 1 juni. En fastighetsskötare har valt
att avsluta sin provanställning hos oss den 11 maj.

- Markarbete på Storgatan, Hjortvägen samt asfaltering på Gunnarsbyvägen
pågår.

- Undersökningen gällande trygghetsboende iCharlottenberg blev utskickat
ti112675 personer och vi fick in 519 svar (19,4%) 346 (12,9%) har svarat ja.

- Elektroniska körjournaler till bolagets bilar är nu beställda.

-Alla anställda utrustas med ID06.

- Vi undersöker om det går att bygga 2 vindslägenheter i varje hus på Per
Anderssons väg, detta blir totalt ö lägenheter. Och undersöka om man kan få
bidrag för att installera solceller.

- Frågan gällande 4 lägenheter för "socialt utsatta" är nu aktuell igen.

'andes sign Utdragsbestyrkande
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- Vi har tillsammans med hyresgästföreningen vid fyra tillfällen haft

boskola, för att informera och öka trivseln på våra områden.

- En lokal på Petersborg byggs om och anpassas för kommunal.

- Takbyte på Hoppet 14 pågår.

Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av VD-informationen och uppmanar till att undersöka om

det går att söka om bidrag för att installera solcellspaneler på Per

Anderssons väg.

usterandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr EBAB 2018-4

UUf:~~yU~r~un~~~uf~~~~f~fior~c~r~

~~rnm~rnfatt~å~~
Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för

bolagets lägenhetsbestånd.

Outhyrda lägenheter 1 maj 2018:

Charlottenberg 2

Åmotfors 1

Kopporr 1

Skillingsfors 1

Totalt 5

Den 30 april fanns det 6 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget.

Beslut~~uu~derlag
Uthyrningsstatistik 2018-OS-11

~~~relsens besl~~:
Styrelsen tar del av uthyrningssituationen per 1 maj 2018

Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande

~!



~-~.. ~-~
ice: s,.~-•

Eda B~s~ads.AB
~o~~ ~osti~o~~ t~

§ 24

Sida

~AMMANTRÄDES~ROTOKOLL 7(13)
Sammanträdesdatum
2018-05-21

Dnr EBAB 2018-3

~~~o9~~u~~ur~~ ~~ ur~f~~r~r~C~or~~U°o~~ ~~DD~~o9~ Yån~~o~~r~~~~~~~~~r~

~am~nanfattning
Styrelsen beslutade 2017-12-OS §71 att anta enplan för övergripande
internkontro112018. Ett kontrollområde är låneportföljen. Ekonomichefen
har gjort en internkontroll av låneportföljen. Stickprovskontroll har skett
den 1 maj och inga fel har uppmärksammats.

Beslutsunderlag
Låneportföljen 2018-OS-01

Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner internkontroll av låneportföljen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr EBAB 2018-6

G~e~~~~~~~~~~c~~ou ö~Dr~~r~o~ ~~r~~u~0 ~i ~~r~fi G~~D~r~~~~r~oo r~o~ ~~U~
X018
sammanfattning
I enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ska
verksamhets- och resultatuppföljning ske tertialvis.Av prognos baserad på
periodutfall för första tertialet framgår att kostnaden för el och värme ligger
något högre än budgeterat beroende på kallare väder än normalt.
Förvaltningsuppdraget visar ett negativt resultat på 173 kkr men detta vägs
upp av april månads debitering.

I budgeten för 201 S har inte tagits hänsyn till intäkter eller kostnader för
fastigheterna Brobacken 12 och 14 eller Södra Ämterud 1:919 och heller
inte ombyggnationen av våning två på tandkliniken, därför är en prognos för
helåret en mycket osäker faktor.

Beslutsunderlag
Budget 2018 med utfall tertial 1
Flerårsbudget ex kl förvaltningstjänster 2018-2023

~~Zor~~~~~r~ ~~~Q~sr
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Or~~u`~U°~ir~~f~u~r~ ~r~~~~r~o9c~ ~r~G~~~c~r~ ~~~ ~ ~ ~~;f~
~ry~~G~~%~boen~9c~
Sammanfattning
Undersökningen gällande trygghetsboende iCharlottenberg blev utskickat
till 2675 personer och vi fick in 519 svar (19,4) 346 (12,9%) har svarat ja.

~~~~~~~ur~~9erl~~
Styrelsen beslutade att bolaget skulle utföra en marlcnadsundersölcning av
behovet för hygghetsboende 20180124.

~~yrelsens b~~9~~
Styrelsen beslutade godkänna informationen

andes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr EBAB 201 ~-08

~v~i~~~~~°~r~~ ~ör~ ~r~~~~ C~o~r~o9c~ a c~r~ ~~~~r~G~c~~
~~~rru~~w~~~Y~ör~~
Som bostadsbolag jobbar vi aktivt för en bra boendemiljö, där alla i
hushållet ska kunna få möjlighet till lugn och ro vid behov.

Antal personer i hushållet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens
storlek, planlösning och utrusning.
~esl~$~~a~~9~r~0~~
VD:s sla•ivelse 2018-OS-09
Styre9~~6~~ beslut
Nedanstående riktlinjer gäller boende per lägenhet för samtliga hyresavtal:

• 1 rum och köls, max tre personer

• 2 rum och kök, max fyra personer

• 3 rum och kök, max 6 personer

• 4 rum och kök, max åtta personer

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är en riktlinje och
undantag bedöms från fall till fall. Kontraktsinnehavaren ska bo i lägenheten
och vara folkbokförd på adressen.

Sida
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Dnr EBAB 2018-9

~c~~~~~i~; ~rr~ ~f~~~°o9~C~~r~~r~~, o9 ~t~~~C~~~9o9~orr~n~o~~9 oc~G~
delegation enligt [~~t~~~C5~y~9c~JJ~siu~~r~~r~~~r~ QC~~PI~➢
~~mmar~~~ttning
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen ikraft. Förordningen har
som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler ihela Europa, och skydda
enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid
behandling av personuppgifter. Dataslcyddsförordningen ersätter nuvarande
lagstiftning på området.

Som personuppgiftsansvarig har Styrelsen i Eda Bostads AB det yttersta
ansvaret för att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter
behandlas korrekt. Arbete pågår med att säkerställa att styrelsen efterlever
kraven i Dataskyddsförordningen. För att ge vägledning i hur
dataslcyddsarbetet ska bedrivas i Eda kommun, har en riktlinje tagits fram.

Styrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska fungera som
kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Beslutsunde~9~g
Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
VD:s skrivelse 2018-OS-09
Styrelser~~ ~o~~~~a~

1. Riktlinjer för hantering av personuppgiftsbehandlingar enligt
Dataskyddslagstiftningen antas.

2. VD får i uppdrag att utse ett dataskyddsombud för perioden 2018-
OS-25-2018-12-31 i sariuåd med kommunchefen.

Styrelsen delegerar till VD att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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~~~~~ag ~ua~ ~~U~r~~G~yr~ p~U~G~~~~r~~ ~~~ G~o~o~oorr~
~ammar~~~~~~~ur~o~
Denna fastighet innehåller 15 st lägenheter som idag har kallhyra.
Hyresgästerna upplever att elpannorna förbrukar mycket el under
vinterhalvåret varför hyran per manad anses bli för hög.

Ekonomichefen har gjort en kalkyl på vad kostnaderna blir om en
värmepump installeras i stället för elpannorna.

C~~~Da~lr~s~~a~l~rlag
Ekonomichefens beräkningar.

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutade godkänna förslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Dnr

- Dan Säterman har önskemål om att fortsätta den påbörjade
styrelseutbildningen.
Gert-Ove tar kontakt med Mattias Eriksson på KPMG om ev fortsättning.
- Dan tog upp frågan hur det går med parkeringsproblemen för Göte Öster
Styrelsen beslutade att Gert-Ove tar kontakt med Mattias Persson om
fortsatt diskussion med Göte Öster om parkeringsproblemen vid Skräddaren
2

-Patric Carlsson hade funderingar angående arbetsmiljön i bolaget.
Hans informerar om att miljöansvarig Eva Karlsson håller på att arbeta
fram en arbetsmiljöpolicy.

-Björn Damperud tog upp fiågan om parkeringsproblemen på Björkstigen
bredvid hus nr 10.

Hans påtalar att vi jobbar med parkeringsproblemen och med skrotbilar.
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