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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 13 MAJ 2014,  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 ordförandes 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. Kort genomgång av Anna Karnöskog: Hur man läser en årsredovisning. 

9. Styrelsens årsredovisning 

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. Frågan om arvoden för styrelse 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. Styrelsen fråga till stämman: Ska Brf Pålsundet fortsätta 

att hyra ut plats för master mm till mobiloperatörer? 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, men styrelsen vill gärna utnyttja tillfället att ta emot förslag/synpunkter 

och diskutera med medlemmarna direkt efter det att stämman avslutats. 
 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/maka 

eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje 

medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans 

endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 

föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad 

fullmakt. Fullmakten gäller ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har 

rösträtt på samma stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes genom 

fullmakt. Ombud får endast företräda en medlem. OBS! Medtag legitimation! 
 

Välkomna!  /  STYRELSEN 
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Valberedningens förslag inför årsmötet 2014 !!!!
Styrelse 
  
Ordinarie 

Arne Mårtensson      (ett år kvar) 
Joakim Björklund    (ett år kvar) 
Ulrika Edholm    omval 2 år 
Eva Heibert     (ett år kvar) 
Jonas Helgesson    omval 2 år 
Yvonne Brax Kjellström    omval 2 år 
Leif Persson      (ett år kvar) 
Krister Pettersson    omval 2 år 
  
Suppleanter 

Tage Isaksson      (ett år kvar) 
Patrik Wahren    nyval 2 år 
Johanna Bäckstrand    fyllnadsval ett år !
Hans Klingvall      avgående !
Revisor 

Tomas Tibbling    omval 1 år !
Revisorssuppleant 

Olov Persson     omval 1 år !
Valberedning - står till förfogande för omval 1 år 

Rikard Agrenius sammankallande   
Kaj Erixon      
Annalena Sund Aillet     

!
Antalet medlemmar i Styrelsen: 

Styrelsen - 9 ordinarie inklusive HSB’s representant samt 3 suppleanter 
Valberedningen - 3 medlemmar 

http://www.google.com/search?hl=sv&client=safari&rls=en&biw=1434&bih=764&sa=X&ei=Ze6KT4eWMJSP4gSW7rHHCQ&ved=0CCAQBSgA&q=Pettersson&spell=1


Förslag gällande arvoden stämman 2014 !!!!
Valberedningen föreslår justering av arvoden med syfte anpassa dem i linje med ett svenskt 
genomsnitt.  !
Vi har jämfört bostadsrättsföreningar med 201 - 500 lägenheter. (http://www.bobattre.se/
varasidorstyrelsearvodelista.asp?Page=P06) !
Detta förslag innebär en höjning från 4 basbelopp till 5 basbelopp för styrelsen. !
Prisbasbelopp 2013 var 44 500 kr !
4 basbelopp = 178 000 kr 
5 basbelopp = 222 500 kr !
Detta innebär en ökad kostnad per lägenhet med drygt 8 kr per månad. !
En motsvarande justering av ersättning till revisor respektive valberedning innebär: 
Revisor från 0,15 till 0,20 basbelopp (6 675 kr till 8 900 kr) 
Valberedning från 0,20 till 0,25 (8 900 kr till 11 125 kr) !!
Valberedningen föreslår också att bevilja styrelsens yrkande på ersättning för deltagande i 
möten kopplade till balkong- och fasadrenoveringsprojektet under dagtid samt ersättning för 
eventuella resor.

http://www.bobattre.se/varasidorstyrelsearvodelista.asp?Page=P06
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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. 





Styrelsens fråga till stämman:  

Ska Brf Pålsundet fortsätta att hyra ut plats för master mm till mobiloperatörer?  

För några år sedan blev det en engagerad diskussion på en av föreningens stämmor kring om 

föreningen borde tillåta denna uthyrning. Vissa medlemmar var motståndare eftersom man ansåg att 

strålningen från masterna utgör en hälsorisk. Andra medlemmar var för uthyrningen. Just då var det 

flera år tills man kunde säga upp avtalen.  

Nu kan avtalen sägas upp senast 2015-03-31 respektive 2016-09-30 och därför vill styrelsen låta 

medlemmarna bestämma om uthyrningen ska fortsätta. 

Frågan är alltså om Brf Pålsundet ska fortsätta att hyra ut plats för mobilmaster och tillhörande 

installationer i Anders Reimers väg 9 till mobiloperatörerna 3 och Telia. Det är apparatrum i 

bottenvåningen, kylaggregat utomhus vid sidan om taket till den låga utbyggnaden och master på 

skorstenen på taket till Anders Reimers väg 9. 

Hi3G Access AB hyr en lokal om 7 kvm from 2001-10-18 till och med 2015-12-31. Om avtalet inte sägs 

upp senast 9 månader innan det går ut förlängs det med tre år varje gång. Årshyran var 2001-10-18 

40 000 kr. Hyran höjs med konsumentprisindex. 

TeliaSonera Mobile Networks AB hyr en lokal om 8 kvm from 1997-07-01 till och med 2002-06-30. 

Eftersom avtalet inte har sagts upp senast 9 månader innan det gått ut har det förlängts med fem år 

varje gång. Föreningen är nu bunden till 2017-06-30. Årshyran var 2007-09-16-10-18  30 000 kr. 

Hyran höjs med konsumentprisindex. 

Argument mot att hyra ut: 

- Det går inte att garantera att det inte är några hälsorisker med strålningen från masterna 

- Masterna är fula 

- Kylaggregaten väsnas och de och installationerna med ledningar är fula 

Argument för att hyra ut: 

- Masterna förbättrar täckningen för mobiltelefoner och mobilt bredband i föreningens hus 

- Inkomstkälla för föreningen 

- Det finns inga av myndigheter erkända hälsorisker 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar  

- att föreningen ska fortsätta uthyrningen av lokaler till mobiloperatörerna 

 

 

 

 



Motioner till Brf Pålsundets stämma 2014-05-13 
 

Nr Motionen sammanfattad Inlämnad av 

1 Järnstaket ovanför stup mellan ARv 15 o 17 
Tobias Wallner, Nina 
Pettersson, Livia 
Wallner, ARv 17 

2 Manual för återvinningsrum 
Göran Jacobsson,  
ARv 10 

3a 
Föreningen ska ha information om hämtning av 
matavfall på föreningens hemsida 

Viveka Wikborn,  
ARv 17 

3b 
Föreningen ska ge samtliga nya medlemmar 
sorteringsinformation i samband med 
medlemsansökan eller vid inflyttning 

3c 
Föreningen ska införskaffa ett ställ med 
informationsbroschyrer om matavfallsinsamling som 
ställs väl synligt utanför dörren till matavfallsrummet 

3d 
Föreningen ska märka upp dörren till avfallsrummet 
tydligare så att detta uppmärksammas lättare 

3e 
Föreningen ska förbättra ventilationen i 
matavfallsrummet genom luftgenomsläpp i dörren 

4 
Bokningssystem på Internet för gästrum och 
föreningslokal 

5a Förbättrad ordning i cykelrum 

5b Föreningsägd eldriven packcykel 

5c Föreningsägd cykelpool 

6 Enhetliga lägenhetsdörrar 
Tage Isaksson,  
ARv 15 

7 Tillstånd för vindsbyggnation 
Franziska Koch & Patrik 
Wahren, ARv 12 

8 Glasskivor istället för plåtskivor innanför balkongräcke 
Anders Ekegren & Eva 
Svennergård, ARv 14 

9 Tillstånd för byte fönster mot fönsterdörr på ARv 17 
Malin Nilsson,  
ARv 17 

10 Tillstånd för en ny balkong på ARv 15 
Stefan Modigh & Tove 
Modigh Wahlund,  
ARv 15 

11 Tillstånd för en eller två nya balkonger på ARv 4–8 Lars Norberg, ARv 4 
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Motion till BRF Pålsundets årstämma 2014 
 

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2014  Motion ang information om matavfall 
Viveka Wikborn 2014-02-27 Sidan 1 av 1  

Motion Information om matavfallshämtning 
Datum 2014-02-27 
Motionär Viveka Wikborn 
 Anders Reimers väg 17, lgh 390 / 1402 
 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 
informationsblad 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. Endast ca 60 hushåll av 438 har anmält 
intresse för hämtning av organiskt avfall, vilket tyder på att många inte uppmärksammat 
denna möjlighet. Det vore önskvärt att informationen till medlemmarna förbättrades. 
 
Förslag 
• Information om hämtning av matavfall skall finnas på föreningens hemsida.  
• Samtliga nya medlemmar bör få sorteringsinformation i samband med medlems-

ansökan, inflyttning el dyl.  
• Ett ställ med informationsbroschyrer om matavfallsinsamling bör ställas väl synligt 

utanför dörren till matavfallsrummet. Trafikkontoret kan säkert vara behjälpligt med 
detta. 

• Bättre märkning av dörren till matavfallsrummet, så att detta uppmärksammas lättare. 
• Om möjligt bör ventilationen i matavfallsrummet förbättras, eventuellt genom luft-

genomsläpp i dörren. 
 
Yrkande 
Jag yrkar på att föreslagna åtgärder genomförs omgående.  
 
 
Vänligen 

 
Viveka Wikborn 
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Textruta
Motion 3.



Motion till BRF Pålsundets årstämma 2014 
 

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2014  Motion ang bokningssystem 
Viveka Wikborn 2014-02-27 Sidan 1 av 1  

Motion Bokning av gästrum 
Datum 2014-02-27 
Motionär Viveka Wikborn 
 Anders Reimers väg 17, lgh 390 / 1402 
 117 50  Stockholm 
 info@magna.nu 
 0733 12 08 15 
 
Motion 
Enklare bokning av gästrum. 
 
Bakgrund 
Idag finns det, såvitt jag vet, två sätt att boka gästrummen. Antingen måste man  
infinna sig på fastighetsskötarens expedition på vissa begränsade tider eller ringa  
till fastighetsskötaren och belasta honom med att genomföra en bokning. 
 
Hanteringen skulle bli mycket enklare om medlemmarna hade möjlighet att boka 
gästrummen via internet. 
 
Förslag 
Fastighetsägarna Stockholm har tagit fram ett digitalt bokningssystem för gemen-
samhetsutrymmen i fastigheter; exempelvis tvättstugor, gästrum, festlokaler och  
övriga utrymmen.  
 
Systemet kan liknas vid ett excel-ark med olika flikar för bokning av olika utrymmen.  
En flik för gästrum 1, en flik för gästrum 2, en flik för tvättstuga 1, en flik för tvättstuga 2, 
etc.  
 
En demoversion finns att beskåda på Fastighetsägarens Hus på Alströmergatan 14,  
öppet för alla.  
 
Det skulle gagna alla medlemmar om föreningen skaffade detta bokningssystem. 
Till denna motion bifogas ytterligare information om bokningssystemet. 
 
Yrkande 
Jag yrkar på att styrelsen kontaktar Göran Klippa 08-617 76 04 på 
Fastighetsägarna Stockholm för att införskaffa systemet. 
 
Vänligen 
Viveka Wikborn 
 
Bilagor 
1. EASYBOOK_20130319 
2. Manual Användare_EasyBook_Skärm_20130901 
3. Guide för administratörer_EasyBook 
4. Guide vid uppstart av bokningsskärm EasyBook 
5. Kostnader EasyBook 
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Motion till BRF Pålsundets årstämma 2014 
  

____________________________________________________________________________ 
BRF Pålsundets årsstämma 2014  Motion ang cyklar och cykelrum 
Viveka Wikborn 2014-03-05 Sidan 1 av 1  

Motion Förbättring av cykelrum, gemensam lastcykel, gemensam gästcykel 
Datum 2014-03-05 
Motionär Viveka Wikborn 
 Anders Reimers väg 17, lgh 390 / 1402 
 117 50  Stockholm 
 info@magna.nu 
 0733 12 08 15 
 
Motion 
Bättre ordning i cykelrummen, gemensam lastcykel och gästcykel. 
 
Bakgrund 
Trångt och besvärligt i cykelrummen. Cyklarna hakar i varandra och det är svårt att 
komma åt en cykel som blivit inträngd av andra. Alternativet att hänga upp cyklarna är 
uteslutet för mig, eftersom jag inte orkar lyfta min cykel så högt. 
 
En eldriven lastcykel skulle underlätta transporter till och från hemmet. 
 
En cykelpool skulle göra det möjligt för boende att hyra cykel åt sina gäster.  
 
Förslag 
• Undersöka olika alternativ för bättre organisation av cyklarna i cykelrummen genom  

t e x www.svenskacykelrum.se 
• Undersöka möjligheten att införskaffa en gemensam eldriven lastcykel åt föreningen. 
• Undersöka möjligheten att ha en cykelpool från vilken t ex gäster kan hyra cyklar. 
• Förslag på information och inspirationskällor: 

http://westlingscyklar.se/?category_name=i-lager 
www.spinlister.com 
https://www.spinlister.com/search?utf8=✓&q=stockholm 
www.jeppedlarsen.se 
http://www.shike.se 
www.socialbicycles.com 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ladcyklar-kan-ersatta-p-platser_8997442.svd 
 

 
Yrkande 
Jag yrkar på att styrelsen undersöker möjligheterna att förbättra cykelrummen och 
införskaffa lastcykel och gästcyklar med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.  
 
 
Vänligen 

 
Viveka Wikborn 

am
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Motion 5.



 

26 Februari 2014 

 

Motion till Brf Pålsundets stämma 2014 

Vårt bostadsområde har höga arkitektoniska kvalitéer. Detta avser både stadsplan, 
exteriör och planlösning. Allt sedan områdets färdigställande har detta synsätt 
bevarat områdets unika karaktär tack vare förstående boende och deras 
representanter i bostadsrättsföreningens styrelse. Stockholms Stadsmuseum har som 
bevis på detta utpekats som bevarandevärt och givits skyddsgraden - GRÖN. 
 
Bostadshusen har vackert och generöst gestaltade trapphus och korridorer till 
lägenheterna. Dock fyller ej de ursprungliga entrédörrarna till lägenheterna dagens 
funktionskkrav avseende brand, ljud och inbrottssäkerhet. 
 
I de flesta  bostadsrättsföreningarna tillhör lägenheternas entrédörrar. I vår förening, 
Brf Pålsundet tillhör lägenheternas entrédörrar var lägenhet. 
 
En del lägenheter har bytts ut till säkerhetsdörrar de senaste åren. Utformningen har 
då ej alltid blivit tillräckligt bra då det oftast blivit ett ytskikt med stående ådring istf 
den ursprungliga liggande ådringen trots föreningens rekommendationer. 
 
Förslag 
 
1 
Alla lägenheters entrédörrar vid utbyte i fortsättningen ska ha följande utseende 
 

• Dörrarna ska bekläs med mönstrad laminerad utsida med liggande träliknande 
ådring, Gabon mörkbrun fanér, liggande ådring (lika bef. dörrar), vit insida 

• Mått 900 x 2100 mm med stålminikarm som lackas i bostadsrättsföreningens 
blå kulör - NCS S 7010-R70B (blåsvart) glansvärde 40 

• Dörrkik, brevinkast 

• Ringklockan bevaras i originalutförande och de blå fodren ska vara kvar 
 

Dörrarna bör uppfylla följande krav 

• Säkerhetsklass 3 

• Ljudklass 35 dB 

• Brandklass El30 

• Brandgastäthetsklass Sa, Sm 
 
2 
För att misstag ej ska ske pga bristande information ska varje byte av dörr godkännas 
av föreningen. 
 
 

Tage Isaksson 

Anders Reimers väg 15 
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Motion om vindsbyggnation ARv 12 

 
 
Vi önskar föreningens tillstånd att genomföra en vindsbyggnation ovanför vår lägenhet 
nr 102, Arv 12, efter styrelsens och stadsbyggnadskontorets godkännande.   

 
Vi har tidigare erfarenhet av att bygga om lägenhet och kommer även denna gång anlita 
arkitekt och professionella hantverkare.  
Självklart kommer vi att genomföra ombyggnationen med störst möjliga hänsyn till våra 

grannar och vårt hus. 
 
 
Vi föreslår stämman att besluta: 

- att tillåta vindsbyggnation ovanför lägenhet 102 med hänvisning till ovanstående. 

 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Franziska Koch och Patrik Wahren 
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Motion Årsmöte Brf Pålsundet 2014

BYGGLOV FÖR BALKONG
 

Vi söker tillstånd för att i anslutning till vår lägenhet (326) bygga balkong i samband 
med planerad fasadrenovering för ARV15 2015. Genom att synkronisera detta med 
fasadprojektet minimeras det 
skulle innebära för övriga lägenhetsinnehavare.
 
Vi anser att en sådan byggnation skulle stärka den estetiska profilen på huset, och 
det innebär ej heller försämringar för andra lägenhetsinnehavare då ingen f
förändringar i insyn eller skymmande vyer.
 
Vi betalar själva för totalentreprenad av projek
enligt två av varandra oberoende entreprenörer i branschen. Om styrelsen anser att 
månadsavgiften bör regleras i den mån et
godtar vi givetvis detta. 
 
Vi projektleder själva synkroniseringen av pågående fasadrenovering och 
balkongbyggnation om motionen bifalles.
 
Se nedan montage för en före/efter visualisering av projektet.
 
Före   

 
Med vänlig hälsning, 
 
Stefan Modigh & Tove Modigh Wahlund
Anders Reimers Väg 15 
117 50  Stockholm 
 
stefanmodigh@outlook.com 
0709 - 54 87 36 

Motion Årsmöte Brf Pålsundet 2014  

BYGGLOV FÖR BALKONG 

tillstånd för att i anslutning till vår lägenhet (326) bygga balkong i samband 
sadrenovering för ARV15 2015. Genom att synkronisera detta med 

fasadprojektet minimeras det eventuella störningselement en sådan byggnation 
skulle innebära för övriga lägenhetsinnehavare. 

Vi anser att en sådan byggnation skulle stärka den estetiska profilen på huset, och 
det innebär ej heller försämringar för andra lägenhetsinnehavare då ingen f
förändringar i insyn eller skymmande vyer. 

Vi betalar själva för totalentreprenad av projektet. Estimerad kostnad c:a 100
enligt två av varandra oberoende entreprenörer i branschen. Om styrelsen anser att 
månadsavgiften bör regleras i den mån ett utökat underhåll av fastigheten uppstår 

Vi projektleder själva synkroniseringen av pågående fasadrenovering och 
balkongbyggnation om motionen bifalles. 

Se nedan montage för en före/efter visualisering av projektet. 

  Efter 

Stefan Modigh & Tove Modigh Wahlund 

 

tillstånd för att i anslutning till vår lägenhet (326) bygga balkong i samband 
sadrenovering för ARV15 2015. Genom att synkronisera detta med 

eventuella störningselement en sådan byggnation 

Vi anser att en sådan byggnation skulle stärka den estetiska profilen på huset, och 
det innebär ej heller försämringar för andra lägenhetsinnehavare då ingen får 

tet. Estimerad kostnad c:a 100 000 kr 
enligt två av varandra oberoende entreprenörer i branschen. Om styrelsen anser att 

t utökat underhåll av fastigheten uppstår 

Vi projektleder själva synkroniseringen av pågående fasadrenovering och 

 

am
Textruta
Motion 10.



MOTION: jag har ett bygglov för balkong. jag önskar att stämman tillåter mig att bygga min 

balkong /Lars Norberg ARV 4 

 

 

BAKGRUND: 

a)  tidigare styrelsemedlem "nanne" uppmanade mig 2011 att söka bygglov .en rel dryg 

bygglovskostnad har betalats  

 

b) ett beviljat bygglov har erhållits hösten 2012. stämman beslutade på årstämma 2011 att 

när ev. ett beviljat bygglov balkong erhållits, skall ärendet tas upp till beslut i nästkommande 

stämma. Lovet gäller två balkonger, mig  o granne. Ingen kostnad skall belasta föreningen.  

 

c) bygglovshandläggare har först remitterat ärendet till stadsmuseets experter för 

genomgång. 

stadsmuseets skriftliga svar är citat:  Fasaden förvanskas inte. förändringen är i så ringa 

grad,att stadsmuseet bifaller ansökan. 

 

d) utifrån sitt ursprungliga skick har husets fasad ändrats ett antal gånger i och med 

inredning av ett flera vindsvåningar. Diverse olika takluckor utgör idag även husets fasad  

 

e) ett skriftligt underskrift har skett av husets grannar (ARV 2--8, 2011) gällande vad dom 

tycker om att en granne bygger balkong.. över 2/3 (68%) av medlemmarna tycker det är ok, 

detta gäller även om dom själva inte får bygga. 

 

f)  ingen skugga får falla på någon grannes fönster/ balkong,inte heller bli till störande insyn 
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Bfr Pålsundet 
 
Årsstämma  2014-05-13 
Styrelsens kommentarer och förslag till beslut om inlämnade motioner 
 
 

 
Motion nummer: 1 
Förslag:  Järnstaket ovanför stup mellan Anders Reimers väg 15 o 17 
Motionär:  Tobias Wallner, Nina Pettersson, Livia Wallner, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen tycker att förslaget är bra. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att bifalla motionen. 

 

 
Motion nummer: 2 
Förslag:  Att föreningen ska anslå en manual på väggen i grovsoprummet om 

hur grovsopor skall hanteras och vilka platser som finns där det går att 
slänga det som inte skall slängas i föreningens grovsoprum. 

Motionär:  Göran Jacobsson, Anders Reimers väg 10  
 
Styrelsens kommentarer: 

Föreningen har ett avtal med IL Recycling Service AB gällande återvinning. Se tabell nedan.  

Som motionären påpekar behövs det en manual i återvinningsrummet eftersom det är dålig 

ordning där. Felaktig sortering kostar. Föreningen betalar nästan dubbla avtalskostnaden 

varje år. 

 

.  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att bifalla motionen. 

 



  

 
Motion nummer: 3 
Förslag:  Förbättra informationen om insamlingen av matavfall 
Motionär:  Viveka Wikborn, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Bakgrund: Följande beslut togs vid årsstämman 2012: 
”Motionären föreslår att föreningen tecknar abonnemang för hämtning av matavfall i strävan efter 

en miljövänlig sophantering. 

 

Styrelsen föreslår stämman att besluta, 

att föreningen prövar hämtning av matavfall i liten skala 

att en frivillig grupp ska vara med och driva detta projekt 

att styrelsen skall anvisa lokal för kärlen 

att styrelsen utvärderar projektet efter sex månaders försök 

 

Mot styrelsens förslag ställdes ett yrkande att föreningen inte ska samla in matavfall. 

 

Stämman beslutar, 

att bifalla styrelsens förslag efter votering med siffrorna 49 mot 42.” 

 

Styrelsen har därefter utvärderat verksamheten och låtit den fortsätta. Insamlingen har inte 

dragit till sig några råttor, och har, förutom ibland i själva insamlingsrummet, inte spridit 

någon dålig lukt. Ca 17 % av föreningens hushåll lämnar regelbundet sitt matavfall, och de 

som använder sig av insamlingen är nöjda. Kapaciteten är dock mycket större, och fler får 

gärna börja återvinna sitt matavfall. 

 

 
Förslag 3a:  Att föreningen ska ha information om hämtning av matavfall på 

föreningens hemsida. 
 

Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen jobbar med att förbättra hemsidans plattform så att den lätt skall kunna 

uppdateras. Information av denna karaktär ska självklart finnas på vår hemsida. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att bifalla förslaget. 
 

 
Förslag 3b:  Att föreningen ska ge samtliga nya medlemmar sorteringsinformation i 

samband med medlemsansökan eller vid inflyttning. 
 

Styrelsens kommentarer: 

Se 3a. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att bifalla förslaget genom att hänvisa till en förbättrad information på hemsidan. 
 

 
  



  

 

 
Förslag 3c:  Att föreningen ska införskaffa ett ställ med informationsbroschyrer om 

matavfallsinsamling som ställs väl synligt utanför dörren till 
matavfallsrummet. 

 

Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen anser att ett ställ med broschyrer inte är miljövänligt. Styrelsen vill istället se till att 

det finns instruktioner och information både på anslag på väggen och på föreningens 

hemsida. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå förslaget. 
 

 
Förslag 3d:  Att föreningen ska märka upp dörren till avfallsrummet tydligare så att 

detta uppmärksammas lättare. 
 

Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen är positiv till ökad tydlighet och ökad sortering av avfall. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att bifalla förslaget. 
 

 
Förslag 3e:  Att föreningen ska förbättra ventilationen i matavfallsrummet genom 

luftgenomsläpp i dörren. 
 

Styrelsens kommentarer: 

När beslutet togs om att inrätta ett matavfallsrum vann förslaget med minsta möjliga 

marginal vid voteringen. De som var emot hade bland annat som argument rädslan för att 

dålig lukt skulle spridas. Med detta i åtanke anser styrelsen att det är bäst att låta den lukt 

som finns i rummet stanna där. Eventuell ventilation bör dras till husets tak, vilket är en 

kostsam historia. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå förslaget. 
 

 
  



  

 

 
Motion nummer: 4 
Förslag:  Bokningssystem på Internet för gästrum och föreningslokal. 
Motionär:  Viveka Wikborn, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Föreningens alla medlemmar bör ha tillgång till att boka gästrum. Därför måste ett sådant 

system även ta hänsyn till de som inte har tillgång till Internet. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan. 

 

 
Motion nummer: 5a 
Förslag:  Förbättrad ordning i cykelrum.  
Motionär:  Viveka Wikborn, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen tror inte att de tekniska lösningar som presenteras på motionens länkar fungerar i 

våra källare med lågt i tak och trånga utrymmen. Styrelsen vill istället försöka förbättra 

ordningen i cykelrummen med hjälp av anslag på väggarna med trivselregler. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå förslaget men ge styrelsen i uppdrag att verka för förbättrad ordning i 

cykelrummen med hjälp av anslag med trivselregler. 

 

 

Motion nummer: 5b 
Förslag:  Föreningsägd eldriven packcykel. 
Motionär:  Viveka Wikborn, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen anser att förslaget är utmärkt och överlåter till intresserade medlemmarna att 

driva frågan vidare kanske tillsammans med intresserade i öns övriga bostadsrättsföreningar. 

Styrelsen anser sig inte ha möjlighet att driva ärendet. Om en lastcykelpool får många 

medlemmar kan föreningen bistå med ett reserverat utrymme. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå förslaget.  

 

 
  



  

 

 
Motion nummer: 5c 
Förslag:  Föreningsägd cykelpool. 
Motionär:  Viveka Wikborn, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsens hänvisar till Stockholm Stads cykelutlåning. Närmaste uppställningsplats finns på 

Högalidsgatan cirka 500 m från vår bostadsrättsförening. 

 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 

- att avslå förslaget.  

 

 
Motion nummer: 6 
Förslag:  Enhetliga lägenhetsdörrar. 
Motionär:  Tage Isaksson, Anders Reimers väg 15  
 
Styrelsens kommentarer: 

Styrelsen tycker också att det är olyckligt att vi fått allt fler dörrar med olika utseende i 

trapphusen. Många medlemmar som skaffat ny säkerhetsdörr har valt en annan dörr än den 

som rekommenderas på föreningens webbplats. Bästa lösningen skulle antagligen vara att 

bostadsrättsföreningen tog över ägandet av samtliga lägenhetsdörrar och bytte ut alla till 

samma modell. För att inte ytterligare anstränga föreningens ekonomi vill styrelsen dock inte 

föreslå detta nu. Tills vidare vill styrelsen verka i motionens anda.  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att ge styrelsen i uppdrag att se över innehållet i den rekommendation om val av 

lägenhetsdörr som idag finns på föreningens webbplats. 

 

- att ge styrelsen i uppdrag att förbättra informationen om rekommendationen.  

 

 
  



  

 

 
Motion nummer: 7 
Förslag:  Tillstånd för vindsbyggnation. 
Motionär:  Franziska Koch och Patrik Wahren, Anders Reimers väg 12  
 
Styrelsens kommentarer: 

Frågan är om bostadsrättshavarna till lägenheten ska få rätt att bygga till nya ytor på vinden 

ovanför den befintliga lägenheten. Om stämman säger ja till utbyggnaden kommer 

föreningen och bostadsrättshavarna träffa avtal om utbyggnaden. Denna vindsutbyggnad 

liknar de 13 som redan genomförts och de två som beviljats men inte genomförts. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att styrelsen får ta följande första steg för att möjliggöra vindsbyggnationen 

- att styrelsen får sälja vindsytan ovanför den aktuella lägenheten till aktuellt  

marknadspris. 

- att styrelsen får bevilja vindsbyggnation ovanför den aktuella lägenheten under 

förutsättning att de sökande får grannemedgivande. Som granne räknas här de som 

har eller kommer att få lägenhet vid sidan om eller rakt under den som bygger om. 

 

 

Motion nummer: 8 – 11 
 
Styrelsens kommentarer: 

Stämmobeslut nedan har varit vägledande för styrelsen när förslag till beslut skrivits för 

motionerna 8 – 11. 

 

Vid årsstämman 2012. 

Följande motion (nr 4) bifölls: Att stämman beslutar att föreningens ursprungliga arkitektur skall 

bevaras och att nybyggnation av balkonger inte ska tillåtas. 

Följande motion (nr 7) bifölls: Motionären erinrar om det kulturhistoriska och arkitektoniska 

värdet våra byggnader har och föreslår att styrelsen visar varsamhet vid renovering och strävar efter 

bibehållen färgsättning och bibehållna proportioner och ursprungliga material.  

Vid årsstämman 2013. 

Följande motion (nr 4:1) bifölls: Föreningen skall restaurera våra fina byggnader på bästa sätt 

genom att låta fasaderna återfå sin ursprungliga färgsättning, rusta upp ursprungliga balkonger med 

bibehållna proportioner och ursprungliga material. 

Följande motion (nr 4:2) bifölls: Föreningen ska inte tillåta tillfogade balkonger. 

 

 
  



  

 

 
Motion nummer: 8 
Förslag:  Glasskivor istället för plåtskivor innanför balkongräcket på låghusens 

terassbalkonger.  
Motionär:  Anders Ekegren/Eva Svennergård, Anders Reimers väg 14 
 
Styrelsens kommentarer: 

Motionären tar upp ett stort problem för föreningen.  

- Styrelsen har flera gånger informerat om att balkongplåtarna inte får tas bort. 

Trots detta har plåtarna tagits bort delvis på en och helt på nio av de 27 terrass-

balkongerna (översta balkongraden på låghusen). 

- Att bara ta bort balkongplåten utan att ersätta den med en glasskiva medför en 

oacceptabel säkerhetsrisk eftersom barn då kan klättra på räcket. Det är därför 

förbjudet inte bara av föreningen utan också av myndigheter. 

- Ansvaret vid en fallolycka vilar inte enbart på bostadsrättsinnehavaren utan också på 

fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen/styrelsen/styrelsens ordförande. 

- Problemet ovan kan akut bara lösas på ett sätt: Samtliga balkonger förses snarast med 

originalplåtarna eller tillfälliga vitmålade skivor i första hand av bostadsrättsinnehavaren 

eller i andra hand av föreningen på respektive bostadsrättsinnehavares bekostnad. 

Balkong- och fasadrenoveringen är ett unikt tillfälle att lösa problemet mer permanent.  

Av estetiska skäl krävs dock att samtliga terassbalkonger utformas lika.  

Alternativ 1: Att samtliga terassbalkonger får plåtskivor innanför räcket. 

Alternativ 2: Att samtliga terassbalkonger i fronten får glasskivor innanför räcket. 

- Ursprungligen hade antagligen samtliga balkonger järnräcken utan plåt men med ljust 

markistyg uppspänt på insidan om räcket. (Höghusen hade då järnräcken med lodräta 

järnspjälor på ca 10 cm avstånd från varandra.) 

- Alternativ 1 medför att föreningens styrelse i framtiden måste bevaka så att ingen 

balkongplåt monteras ner igen.  

- Alternativ 2 kan uppfattas strida mot tidigare stämmobeslut. Se ovan. 

- Alternativ 2 kräver bygglov vilket föreningen i förväg inte kan vara säker på att få.  

- Alternativ 2 innebär en merkostnad för bostadsrättsföreningen på 190 000 kronor. 

Offert finns. Övriga medlemmar i föreningen kan slippa att betala merkostnaden om 

månadsavgifterna för terassbalkongerna höjs lite (stämmobeslut krävs). 

- Om alternativ 2 väljs kan de bostadsrättsinnehavare som har en terassbalkong och vill 

ha insynsskydd spänna ett vitt markistyg innanför glasskivan. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att välja alternativ 1 enligt ovan. 

 



  

 

 
Motion nummer: 9 
Förslag:  Tillstånd för byte fönster mot fönsterdörr Anders Reimers väg 17. 
Motionärer:  Malin Nilsson, Anders Reimers väg 17  
 
Styrelsens kommentarer: 

Se tidigare stämmobeslut ovan. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen. 

 

 
Motion nummer: 10 
Förslag:  Tillstånd för en ny balkong Anders Reimers väg 15. 
Motionärer:  Stefan Modigh & Tove Modigh Wahlund, Anders Reimers väg 15  
 
Styrelsens kommentarer: 

Två årsstämmor i rad har uttryckligen beslutat att nya balkonger inte ska tillåtas. Se ovan. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen.  

 

 
Motion nummer: 11 
Förslag:  Tillstånd för en eller två nya balkonger Anders Reimers väg 4–8. 
Motionär:  Lars Norberg, Anders Reimers väg 4 
 
Styrelsens kommentarer: 

Två årsstämmor i rad har uttryckligen beslutat att nya balkonger inte ska tillåtas. Se ovan. 

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

- att avslå motionen.  
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	LLL
	4,1 \(2,7 – 9,1\)
	11 –   40
	41 –   80
	81 – 149
	HHH
	
	Metod/Reagenslot/Datum


	Angiven
	U–Albumin
	(mg/L)
	Erhållet
	medelvärde
	U–Albumin \(mg/L\)
	n
	CV (%)*�(95 % konfidens-intervall)
	Roche/153607/011206–020117
	BioRad Liquichek UrinAlb 1
	5,2 \(4,2 –   6,8\)
	Roche/157725/020118–020222
	BioRad Liquichek UrinAlb 1
	6,5 \(5,3 –   8,4\)
	Roche/153607/011206–020117
	BioRad Liquichek UrinAlb 2
	3,1 \(2,5 –   4,1\)
	Roche/157725/020118–020222
	BioRad Liquichek UrinAlb 2
	4,7 \(3,9 –   6,0\)
	Beckman/–/011203–020225
	Beckman Vigil PRx Level 1
	5,5 \(3,8 – 10,0\)
	Beckman/–/011203–020225
	Beckman Vigil PRx Level 2
	7,7 \(6,5 –   9,5\)
	Riktighet
	År-veckonummer

	Värdering av jämförelsemetoderna

	Roches metod används på Danderyds Sjukhus med mo
	Utprövningens genomförande
	
	
	Primärvård
	Sjukhuslaboratorium
	Vårdcentral M
	Vårdcentral Å
	Karolinska
	Karolinska
	Danderyd
	HemoCue
	HemoCue
	HemoCue
	Beckman
	Roche
	HemoCue-instrumentens samstämmighet,�10 replikat
	-
	-
	X
	-
	-


	duplikat på 101 patientprov
	-
	-
	X
	X
	X
	
	duplikat på 58 patientprov
	Mellandagsimprecision, replikat på kontrollprov
	X
	X
	X
	X
	X
	Tilläggsundersökning, duplikat på 154 låga pro�
	-
	-
	X
	X
	X
	Totalt antal mätningar \(ca\)
	850
	1 350



	Förberedelser
	
	
	
	
	
	
	
	CV
	(%)






	CV
	(%)
	
	
	På sjukhuslaboratoriet





	På primärvårdslaboratorierna
	
	
	Tilläggsundersökning
	Bakgrund

	Statistik


	Inomserieimprecision
	Resultat från sjukhuslaboratoriet
	Nivå-intervall
	Out-
	liers
	n
	Medelvärde
	U–Albumin \(mg/L\)
	CV (%)�(95 % konfidensintervall)
	LLL
	–
	11 –   40
	8,6 \(6,7 – 12,0\)
	41 –   80
	4,9 \(3,9 –   6,8\)
	81 – 149
	4,8 \(3,8 –   6,5\)
	HHH
	–
	Jämför gärna dessa resultat med jämförelsemeto
	Vård-central
	Nivåintervall
	Out-
	liers
	n
	Medelvärde
	U–Albumin \(mg/L\)
	CV (%)
	(95 % konfidensintervall)
	M
	LLL
	–
	M
	11 –   40
	7,0 \(4,9 – 11,8\)
	M
	41 – 122
	6,1 \(4,7 –   8,5\)
	M
	HHH
	–
	Å
	LLL
	–
	Å
	11 –   40
	8,4 \(6,5 – 11,6\)
	Å
	41 – 137
	4,2 \(3,1 –   6,3\)
	Å
	HHH
	–
	Jämför gärna dessa resultat med jämförelsemeto
	Mellandagsimprecision
	Resultat från sjukhuslaboratoriet
	
	Kontrollmaterial


	Out-
	liers
	n
	Medelvärde
	U–Albumin \(mg/L\)
	CV (%)�(95 % konfidensintervall)
	MAS™ Liquid Urinalysis Control, Level 2
	4,3 \(3,4 – 5,7\)
	Jämför gärna dessa resultat med jämförelsemeto
	Out-
	liers
	n
	Medelvärde
	U–Albumin \(mg/L\)
	CV (%)�(95 % konfidensintervall)
	10 – 40
	41 – 80
	81 – 147
	
	Vårdcentral/


	Out-
	liers
	n
	Medelvärde
	U–Albumin \(mg/L\)
	CV (%)�(95 % konfidensintervall)
	Vårdcentral M/
	MAS™ Liquid Urinalysis Control, Level 2
	6,2 \(4,9 – 8,3\)
	Vårdcentral Å/
	MAS™ Liquid Urinalysis Control, Level 2
	3,9 \(3,1 – 5,2\)
	Jämför gärna dessa resultat med jämförelsemeto
	Jämförelse med Roches metod
	Resultat från sjukhuslaboratoriet
	Korrelation
	U–Albumin intervall
	U–Albumin medelvärde
	(mg/L)
	n
	
	
	
	
	
	
	
	HemoCue UA - Roche








	(mg/L)
	25
	-1 \(-4 – +2\)
	26
	-4 \(-7 –   0\)
	28
	+2 \(-2 – +6\)
	79
	-1 \(-3 – +1\)
	Resultat från primärvårdslaboratorierna
	Korrelation
	Vård-central
	U–Albumin intervall
	U–Albumin medelvärde
	(mg/L)
	n
	
	
	
	
	
	
	
	HemoCue UA - Roche








	(mg/L)
	11
	–        
	24
	-5 \(-8 –  -1\)
	9
	-1 \(-8 – +5\)
	5
	–        
	9
	–      
	26
	-5 \(  -9 – -2\)
	16
	-9 \(-14 – -4\)
	1
	Jämförelse med Beckmans metod
	Resultat från sjukhuslaboratoriet
	Korrelation
	U–Albumin intervall
	U–Albumin medelvärde
	(mg/L)
	n
	
	
	
	
	
	
	
	HemoCue UA - Beckman








	(mg/L)
	Resultat från primärvårdslaboratorierna
	Korrelation
	Vård-central
	U–Albumin intervall
	U–Albumin medelvärde
	(mg/L)
	n
	
	
	
	
	
	
	
	HemoCue UA - Beckman








	(mg/L)
	10
	–        
	26
	-3 \(  -6 –    -1\)
	11
	+12 \( +8 – +16\)
	4
	–        
	9
	–      
	25
	-4 \(-6 –  -1\)
	18
	+4 \( 0 – +8\)
	1
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