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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



KALLELSE 

 
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

TID: TISDAGEN DEN 3 MAJ 2016,  kl 18:30 

PLATS: DRAKENBERGSSALEN, TELLUS FRITIDSCENTER,  
Lignagatan 8, i korsningen med Hornsgatan 

Enklare förtäring serveras från kl 17:30. Lokalen stängs kl 21:30 

Förslag till dagordning 
 

1. Stämman öppnas 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av 

rösträknare 
7. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna 
8. Genomgång av årsredovisningen med föreningens ekonom Anci Ålhed. 

Informationspunkt. 
9. Styrelsens årsredovisning. Beslutspunkt. 

10. Revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Fråga om arvoden och övriga ersättningar för styrelse, valberedning och revisorer 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av revisor och suppleant 
18. Val av valberedning 
19. Val av ombud och suppleanter till HSB:s distriktsstämma 
20. Övriga anmälda ärenden.  

Styrelsens information till stämman:  
Rättelse angående stadgarna. Se bilaga. 
Motioner:  
Se bilagor.  

21. Stämman avslutas 
 

Fullständiga handlingar läggs ut på föreningens webbplats allt eftersom de blir klara och 
delas ut i brevlådorna före stämman. På stämman kan endast ärenden som angetts i 
kallelsen beslutas. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 
föreningen. OBS! Medtag legitimation! 
 

 
Välkomna!  /  STYRELSEN 





FULLMAKT 

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, 
har de dock bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i 
föreningen, har denne bara en röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens 
make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående (förälder, syskon 
eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en 
medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Fullmakt ges till . . . . . . . . . . . ..... 

att företräda . 

med lägenhetsnummer . 

i HSB bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm 

Underskrift bostadsrättshavare 

Ort Datum 

- . . ·-·- . - - . 

Namn Underskrift 

Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 

HSB - där möjligheterna bor 





































Styrelsens information till stämman 2016-05-03 

Rättelse 

Inför årsstämman 2015-05-05 delades styrelsens förslag till nya stadgar ut till medlemmarna. 

Vid själva stämman kompletterades förslaget med några få sena ändringsförslag. Stämman beslutade 

att i en första läsning anta styrelsens förslag, inklusive ändringsförslagen, till nya stadgar. 

Inför extrastämman 2016-02-29 renskrevs styrelsens förslag inklusive ändringsförslagen. Vid den 

renskrivningen blev det en miss så att en mening tappades bort. Det var följande mening i §2: 

"Bostadsrättsföreningen ska verka för att bevara de kulturhistoriska värdena i området." 

Styrelsen föreslog att stämman: "återigen antar de nya stadgarna." "Stämman beslutade enhälligt att 

bifalla styrelsens förslag." 

Styrelsen beklagar att det fattades en mening i den version av stadgarna som delades ut inför 

extrastämman 2016-02-29 och förklarar att det är stadgarna inklusive den meningen som gäller. 

När styrelsen själv upptäckte missen så beslutades att inför årsstämman 2016-05-03 dela ut de nya 

stadgarna igen till medlemmarna så att man har tillgång till korrekt renskrivna stadgar. 

 





 

 

Motioner till Brf Pålsundets stämma 2016-05-03 
 

 

Nr Motionen sammanfattad Inlämnad av 

1 Ny tvättstuga i ARv 13 
Annika Rosenberg,  
ARv 13 

2 Trivsammare yta mellan ARv 9 och 11 
Per von Dolwitz,  
ARv 11 

3 Ta bort elkabel och lyktstolpe utanför ARv 17 
Marianne och Ola 
Lindmark, ARv 17 

4 Tillåta att fönster ersätts med balkongdörr på ARv 17 
Marianne och Ola 
Lindmark, ARv 17 

5 Tillåta att ny balkong byggs på ARv 6 
Cicek Cavdar,  
ARv 6 

6 
Förbättrad information om hämtning av matavfall i 
föreningen 

Viveka Wikborn,  
ARv 17 

7 
Bättre ordning i cykelrummen inomhus och 
cykelställen utomhus 

Viveka Wikborn,  
ARv 17 

 



 
 
 
 
 
Motion till Brf Pålsundets årsstämma 2016 
 

 
 
 
 

• Tvättstuga i ARv 13 
 
 
Läste i senaste utskicket från styrelsen att ett gästrum ska iordningställas i ARv 13. 
Jag tycker att en tvättstuga bör prioriteras. Den behöver inte vara stor. Typ två maskiner och 
torkskåp/tumlare. 
Kanske är det tilltänkta utrymmet så pass stort att det går att bygga både ett gästrum och en 
liten tvättstuga? 
 
Detta skulle underlätta mycket för oss boende med ett tillfälligt eller permanent fysiskt 
handikapp. 
Idag måste man krångla sig genom smala gångar i potatiskällare, höga trösklar, tunga dörrar 
och/eller branta trappor innanför porten där det är väldigt trångt och bökigt att ta sig ut med 
tvätt och t.ex. krycka. 
Vintertid är det halt och mörkt och gropigt – särskilt om man går bakvägen för att slippa 
trappor och väljer att tvätta i ARv 15.  
 
 
Om det förhoppningsvis byggs en liten tvättstuga i 13 kommer här en tilläggsmotion: 
 

• I tvättstugan ska endast parfymfritt tvätt- och sköljmedel användas. 
 
Väldigt många människor mår dåligt av konstgjorda dofter. Särskilt jobbigt är parfymerat 
sköljmedel. 
Jag är övertygad om att det finns många i föreningen som ibland eller alltid skulle föredra en 
parfymfri tvättstuga. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Rosenberg   ARv 13 
 

am
Textruta
Motion 1.



 

 

 

 

Från: Per von Dolwitz <per@robotmedia.se> 
Datum: 28 februari 2016 23:55:17 CET 
Till: <daniel.larsson@hsb.se> 
Ämne: Motion BRF Pålsundet 

Av ytorna mellan husen på Anders Reimers väg 9 till 17 är det bara mellan 9 och 11 som ytan 
är plan då övriga domineras av berg. Jag kan tycka att det då är synd att ytan till stora delar är 
parkering eller transportväg belagd med gatsten i stället för en trädgård och social yta för 
boende. Man skulle kunna bjuda in en trädgårdsarkitekt och skissa fram ett förslag nu när 
fasadrenoveringen strax är färdig och barackerna skall tas bort. 
 
Parkering kan minimeras då det dagtid oftast är gott om platser på gatan. Även transportyta 
för grovsoprum/sidoentré borde kunna minskas och kanske inte nödvändigtvis gå fram ända 
till dörr. Särskilt inte om det ställs mot vad ytan annars kunde vara. 
 
Per von Dolwitz 
Anders Reimers väg 11 
 

am
Textruta
Motion 2.



 

 

 
 
 
 
 
Motion Brf Pålsundet   
 
Februari 2016 
 
Angående Lyktstolpe samt kabel 
 
 
Vi bor på Arv 17 nedre botten. Utanför våra fönster ser vi en tjock hängande elkabel som går ned 
till en anskrämlig stolpe och båthuset,. 
Den förstör vår utsikt och är helt i ögonhöjd.  
Vi önskar att man på stämman tar beslutet att den ska bort. 
 
Det sänker vår boendekvalitet avsevärt att ha det där, inget annat hushåll i området har sådan 
olägenhet.  
 
Båtklubben bör ansvara för sin belysning på ett sätt som inte går ut över oss som boende. 
 
Vi hoppas att stolpe och kabel avlägsnas snarast. 
 
Marianne Lindmark. 0760 550687 
Arv 17 Nedre Botten lgh 1107.    371 
 

 

am
Textruta
Motion 3.



 

 

 
 
 
 
Motion Brf Pålsundet  
Februari 2016 
 
Angående byte fönster mot fönsterdörr. 
 
 
 
 
Vi bor på Arv 17 våning 1/ 
Vi önskar att man på stämman tar beslutet gällande byte av fönster mot fönsterdörr i vår lgh, detta 
efter bygglov från stockholms stadsbyggnadskontor. 
 
Vi avser att detta ska ske i enlighet med ovanliggande balkongdörr, vilket skulle överensstämma 
med fasadens utseende. 
 
 
Dörren skulle smälta in bra i husets fasad med tanke på att alla över oss har en utomhustillgång. 
 
 
 
Vi hoppas att beslut tas att vi får göra denna förändring eftersom ingen granne skulle påverkas av 
bytet. 
 
 
 
Marianne och Ola Lindmark. 0760 550687 
Arv 17 Nedre Botten lgh 1107.    371 

am
Textruta
Motion 4.



 

 

 

 

Från: Cicek Cavdar [cicek.cavdar@gmail.com] 
Skickat: den 29 februari 2016 19:51 
Till: Daniel Larsson 
Kopia: Emre Yavuz 
Ämne: Motion till styrelsen Brf Pålsundet 

Motion till Brf Pålsundets årsstämma. 
 
Jag och min granne har fått bygglov att bygga balkong. 
 
Personal från Stadsmuseet har även personligen varit till huset på Reimers och godkänt ett 
balkongbygge. 
 
Grannarna i huset ARV 2-10..har även i majoritet godkänt. 
 
MIN MOTION: 
Får jag/vi bygga? 
 
Stockholm 28.2.2016 
Clara Cicek Cavdar 
ARV 6 

 

am
Textruta
Motion 5.



Motion till BRF Pålsundets årstämma 2016 
  

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2016  Motion ang information om matavfall 
Viveka Wikborn 2016-02-29 Sidan 1 av 1  

Motion Information om matavfallshämtning 
Datum 2016-02-29 
Motionär Viveka Wikborn 
 Anders Reimers väg 17, lgh 398 / 1502 
 117 50  Stockholm 
 info@magna.nu 
 0733 12 08 15 
 
Motion 
Förbättrad information om hämtning av matavfall i föreningen. 
 
Bakgrund 
Vid årsmötet 2012 röstades ett förslag om hämtning av matavfall igenom. Kärlen för det 
organiska avfallet fanns på plats ca ett år senare. Information om hämtningen delades ut till 
samtliga hushåll vid det tillfället. Så vitt jag vet har medlemmarna därefter inte fått någon 
särskild information om hämtning av matavfall.  
 
Omsättningen på medlemmar i föreningen förefaller ganska hög, med tanke på de informations-
blad som mäklarna delar ut vid lägenhetsförsäljningar. Det är därför extra viktigt att de nya 
medlemmarna får korrekt information om källsorteringen och möjligheten att tillvarata det 
organiska avfallet. Enligt Stockholm Vatten, som ansvarar för hämtningen, har vi i dagsläget 
vikter på 60 – 90 kg per vecka vilket tyder på ca 40 – 60 hushåll. Endast ca 11 – 14% av 
föreningens medlemmar utnyttjar alltså möjligheten att omvandla organiskt avfall till biogas.  
Det vore därför önskvärt att informationen till medlemmarna förbättrades.  
 
Avgiften för hämtning av matavfall är dessutom betydligt lägre idag än tidigare, 656 kr per år  
för hela vår matavfallshämtning. Det matavfall som inte återvinns får vi betala betydligt mycket 
mer för. Det är också positivt för föreningen att visa att vi ligger långt framme när det gäller 
miljötänkande. Ju bättre miljöprofil vi har desto mer aktiv och attraktiv framstår föreningen.  
 
Förslag 
• Information om hämtning av matavfall skall finnas på föreningens hemsida.  

Detta förslag bifölls av styrelsen redan 2014, men jag kan fortfarande inte hitta någon 
information på hemsidan. (Rätta mig om jag har fel.) 

• Samtliga nya medlemmar bör få sorteringsinformation i samband med medlemsansökan, 
inflyttning el dyl.  
Detta förslag bifölls av styrelsen redan 2014, men kan inte ha åtgärdats eftersom det 
fortfarande inte finns någon information på hemsidan. 

• Bättre märkning av dörren till matavfallsrummet, så att detta uppmärksammas lättare. 
Detta förslag bifölls av styrelsen redan 2014, men har inte åtgärdats. 

• Utan kostnad kan vi beställa startpaket med hållare, påsar och informationsbroschyr från 
Stockholm Vatten som vi kan dela ut till samtliga hushåll. Med en eller två personer i varje 
huskropp skulle det vara genomförbart att ställa dessa startpaket utanför varje dörr.  

 
Yrkande 
Jag yrkar på att föreslagna åtgärder genomförs omgående.  
 
Vänligen 
Viveka Wikborn 

am
Textruta
Motion 6.



Motion till BRF Pålsundets årstämma 2016 

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2016  Motion ang cyklar och cykelrum 
Viveka Wikborn 2016-03-30 Sidan 1 av 3  

 

 

Motion Förbättring av cykelrum och cykelställ 
Datum 2016-02-28 
Motionär Viveka Wikborn 
 Anders Reimers väg 17, lgh 398 / 1502 
 117 50  Stockholm 
 info@magna.nu 
 0733 12 08 15 
 

Motion 
Bättre ordning i cykelrummen inomhus och cykelställen utomhus. 
 

Bakgrund 
Det är trångt och besvärligt i cykelrummen. Cyklarna hakar i varandra och det är svårt 
att komma åt en cykel som blivit inträngd av andra. Många cyklar har varit punkterade 
under lång tid. Mycket dammiga cyklar liksom mycket dammiga barnvagnar vittnar om 
att cyklar eller barnvagnar sannolikt inte längre används. Utomhus ser det ovårdat och 
skräpigt ut med punkterade cyklar utan framhjul som ligger slängda på marken – 
alldeles bortsett från att de tar plats från de som använder sina cyklar. Se bifogade bilder. 

 
Förslag 

• Rensning av cykelställen både inomhus och utomhus. En cykelhandlare i grannskapet 
köper och hämtar cyklar som inte märkts tre månader efter styrelsens uppmaning om 
märkning.  
 

• Som ett första steg, omdisponering av det innersta rummet i cykelkällaren på Anders 
Reimers väg 17 enligt bifogade ritning. Med bättre organisering skulle 60 cyklar få 
plats i rummet. 50 cyklar på rörliga krokar och 10 cyklar i cykelställ. Både krokar och 
cykelställ i två olika nivåer som gör att cykelstyrena inte hakar i varandra. Idag finns 
40 fasta krokar på samma nivå. Det blir plats för 40 % fler cyklar med detta förslag 
som från en leverantör kostar ca 28 000 kr inkl moms. 
 
Efter utvärdering av detta rum kan beslut fattas om åtgärder i resten av cykelrummen. 
 

 

Yrkande 
Jag yrkar på att styrelsen ombesörjer förbättring av cykelförhållandena enligt ovan. 
 
 
Vänligen 

 

Viveka Wikborn 

 

 

 

am
Textruta
Motion 7.



Motion till BRF Pålsundets årstämma 2016 

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2016  Motion ang cyklar och cykelrum 
Viveka Wikborn 2016-02-29 Sidan 2 av 3  

 
 
 

 
 

 
 
 

am
Textruta
Motion 7 forts.



Motion till BRF Pålsundets årstämma 2016 

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2016  Motion ang cyklar och cykelrum 
Viveka Wikborn 2016-02-29 Sidan 3 av 3  

 

 
 

 

am
Textruta
Motion 7 forts.



Brf Pålsundet.
Kont: Viveka Wiborn

4m krokar, 16 cyklar

Mittsektion takkrokar. 
4m krokar, 16 cyklar

4,5m krokar, 18 cyklar

Cykelställ för 10 cyklar

För att få plats med fler takkrokar och fler cykelställ på golvet delar man upp rummet i två 
sektioner. 
Flytta mittsektionen åt höger i rummet.  Det gör plats för cykelställ till vänster i rummet 
närmast utgången för de som använder cykel ofta.
Fler takkrokar där det tidigare krokarna hängt. Totalt blir det plats för ca 60 cyklar.

am
Textruta
Motion 7 Bilaga.

AM
Rektangel



Bfr Pålsundet 

 
Årsstämma  2016-05-03  
 

Styrelsens kommentarer och förslag till beslut  
om inlämnade motioner 
 
 
 
 

Motion nummer: 1 

Förslag:  Ny tvättstuga i Anders Reimers väg 13 
Motionär:  Annika Rosenberg, ARv 13 
 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen håller med motionären om att det behövs en tvättstuga i ARv 13. Vi har dock 

tidigare tagit beslut att iordningställa ett nytt gästrum i en nu tom lokal i ARv 13. Föreningen 

har flera lokaler, men inte så många som har tillgång till vatten och avlopp. Detta behövs för 

att inreda både gästrum och tvättstuga. Det finns dock ytterligare några lokaler med dessa 

förutsättningar. Styrelsen kan titta på hur planerna för ett nytt gästrum går att flytta till 

någon av dessa.  

En parfymfri tvättstuga för allergiker är en god idé, även om vi inte kan se hur styrelsen 

skulle kunna garantera att detta efterlevs. Vi anser det lättast att genomföra detta i ARv 11 

där det finns två tvättstugor att välja på. Tvättstugan skyltas med uppmaning att vara 

parfymfri. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att styrelsen ska prioritera tvättstuga istället för nytt gästrum i den tomma lokalen 

i ARv 13 under förutsättning att det inte innebär tekniska problem (med t ex el, 

vatten och avlopp) och att det går att genomföra till rimliga kostnader.  

- att styrelsen får vänta med genomförandet med tanke på de övriga stora projekt 

som måste fullföljas först. 

- att nytt gästrum i den tomma lokalen bara kan bli aktuellt om det visar sig svårt att 

ordna tvättstuga där. 

- att en av tvättstugorna i ARv 11 ska skyltas upp som parfymfri. 

 

 

  



 

Motion nummer: 2 

Förslag:  Trivsammare yta mellan Anders Reimers väg 9 och 11 

Motionär:  Per von Dolwitz, ARv 11 

 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen håller med motionären om vikten av gröna och sociala ytor för oss boende.  

Den nuvarande markytan, som är belagd med smågatsten, erfordras dock för de fordon som 

tömmer vårt återvinningsrum. Transportföretaget har t.o.m. anmärkt att det är nätt och 

jämt att man kan nå förvaringsrummet. Markbeläggningen är smågatsten, för att 

harmoniera med gatubeläggningen på den här delen av Reimersholme. 

Markytan används även till parkering av fordon som besöker Brf Pålsundet för service och 

underhåll av våra fastigheter, bl a vår fastighetsskötare. Det gör att de snabbt kommer fram 

till centrum för fastigheternas skötsel, där fastighetsskötaren möter dem och guidar dem till 

sina resp. arbetsområden. Emellanåt är det en hel del servicefordon här. 

Den markyta som fasadrenoveringsföretaget idag använder, ska när fasadprojektet är klart, 

återställas till ursprungligt skick med grönytor och sittplatser. 

Styrelsen vill även lyfta fram att vi arbetar för att bevara våra vackra byggnader så nära 

ursprunget (arkitekterna Sven Wallander och Helge Widlund) som dagens teknik och 

hållbarhetskrav kräver, och även vårda den vackra trädgårds-/landskapsarkitektur så långt 

det är möjligt (trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff) och som gör vårt bostadsområde så unikt.  

Vi vill även tillägga att man kan se hela Reimersholme som en park, som vi är en del av. 

Här finns gott om plats vila och samvaro för oss Reimersholmsbor och andra. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen. 

 

 

  



 

Motion nummer: 3  

Förslag:  Motionären vill att föreningen tar bort en lyktstolpe och en hängande 
elkabel mellan Anders Reimers väg 17 fasad och lyktstolpen  

Motionärer:  Marianne och Ola Lindmark, ARv 17  

 

Bakgrund: 

Mellan ARv 17 och en lyktstolpe utmed strandstigen hänger en elkabel som sedan går vidare 

och strömförsörjer brygga med båthus som Reimers BåtSällskap hyr av Stockholm Stad. 

Elkabeln kommer från ett elrum i ARv 17 där båtsällskapet har en egen elmätare. 

Hela elinstallationen är gjord av Reimers BåtSällskap troligen någon gång i början av 1960-

talet. Brf Pålsundet äger ingen mark utanför ARv 17. Marken tillhör Stockholm Stad. 

Flera medlemmar i Brf Pålsundet är också medlemmar i båtsällskapet och båtlivet är en del 

av vår fina miljö.  

Före fasadrenovering av ARv 17 år 2015 gick kabeln från källaren utanpå fasaden. För att 

snygga upp fasaden beställde föreningen inbilning av kabeln i fasaden och ett nytt kabelfäste 

med "putsruta" runt.  

Styrelsen har inte tidigare hört några klagomål på denna elinstallation men motionären är 

nyinflyttad. 

 

Styrelsens kommentar: 

Styrelsen konstaterar att Brf Pålsundet inte är ansvarig för elinstallationen. Det är Reimers 

BåtSällskap som är ansvarig och motionären uppmanas att förhandla med dem.  

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen. 

 

  



 

Motion nummer: 4 

Förslag:  Tillåta att fönster ersätts med balkongdörr på Anders Reimers väg 17 

Motionärer:  Marianne och Ola Lindmark, ARv 17 

 

Styrelsens kommentarer: 

Motionärerna föreslår att föreningen ska tillåta att fönster ersätts med fönsterdörr i 

motionärernas lägenhet i ARv 17, detta efter att bygglov erhållits från Stockholms Stads-

byggnadskontor. 

En klar majoritet av föreningens medlemmar har vid flera tidigare stämmor beslutat att 

bevara husens ursprungliga arkitektur och inte tillåta några exteriöra förändringar.  

Detta måste styrelsen respektera. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen.  

 

 

Motion nummer: 5 

Förslag:  Tillåta att ny balkong byggs på Anders Reimers väg 6. 

Motionär:  Clara Cicek Cavdar, ARv 6 

 

Styrelsens kommentarer: 

En klar majoritet av föreningens medlemmar har vid flera tidigare stämmor beslutat att 

bevara husens ursprungliga arkitektur och inte tillåta några exteriöra förändringar. 

Detta måste styrelsen respektera.  

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen. 

 

 

  



 

Motion nummer: 6 

Förslag:  Förbättrad information om hämtning av matavfall i föreningen 

Motionär:  Viveka Wikborn, ARv 17  

Bakgrund: 

Matavfallsrummet har genererat problem med lukt i lägenheter i huset, ARv 9. För att 

undvika stängning har ventilationen förstärkts, tömningsfrekvensen ökats samt tätare 

rengöring av kärl och golv beställts. En utvärdering av åtgärderna kommer att ske efter 

sommarvärmen. Innan detta är klart kan vi inte aktivt utöka insamlingen. Det står dock alla 

fritt att lämna sitt matavfall där. 

Styrelsens kommentarer: 

1. Beslut finns om att information gällande matavfall ska läggs ut på hemsidan. Kommer 

att verkställas på den nya hemsidan som just lanseras. 

2. Vi kan inte dela ut separat information till nyinflyttade. Finns inget fungerande system 

för detta.  

3. En ny entreprenör ska ta över återvinningsrummen när nuvarande avtal löper ut mars 

2017. Upphandling pågår. Ny tydlig skylt är uppsatt på dörren till matavfallsrummet 

efter det att motionen skrevs.  

4. Vi kommer inte att ställa ut startpaket i trapphusen. Finns att hämta i matavfallsrummet.  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- - att punkt 1 och punkt 3 ska fullföljas 

- - att punkt 2 och punkt 4 ska avslås 

 

 

Motion nummer: 7 

Förslag:  Bättre ordning i cykelrummen inomhus och cykelställen utomhus. 

Motionär:  Viveka Wikborn, ARv 17  

 

Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen har som ambition att rensa ut cyklar både i våra källare och i cykelställen utomhus. 

Dock har styrelsen inte kommit fram till hur det ska verkställas. 

Styrelsen säger ja till att cykelrumsentreprenören kommer till ett styrelsemöte och 

presenterar sitt förslag. Därefter kan styrelsen ta beslut om vi ska beställa - eller finna en 

annan lösning på problemet. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att motionen ska anses vara besvarad 

 

 



Ordlista 

Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 

Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 

Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  

redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 

Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 

Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 

Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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