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HSB:s bostadsrättförening

GRÄNGEN
Org Nr. 702000-8020

HSBs Bostadsrättsförening
Grängen i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Grängen kallas härmed till
Ordinarie Föreningsstämma i Brf Grängens gemensamhetslokal
(Grängerian) Siljansvägen 58, måndag 23 mars 2015 kl 19.00.
Kaffe med dopp serveras från kl. 18.30.
Stämman kommer att behandla de frågor föreningens stadgar
föreskriver och som framgår av den dagordning som kommer att delas
ut i samband med Årsredovisningen inom ett par veckor.
För medlem som vill väcka motion i något ärende, önskar styrelsen att
sådan motion skriftligen skickas till styrelsen snarast, dock senast den
28 februari, endera via mail till info@grangen.se eller i brevinkastet
till föreningens expedition på Siljansvägen 56 (den högra dörren).
Varje medlem innehar en röst, om medlemmar gemensamt äger en
bostadsrätt har de dock tillsammans bara en röst. Röstberättigade är
endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
På föreningsstämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet
är medlemmens maka/make eller sammanboende, eller om ombudet
är medlem i föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall
ombudet ha en daterad, skriftlig fullmakt. Fullmakten gäller endast ett
år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på
stämman, kan rösta för egen del samt för den medlem som företrädes
genom fullmakt. Ett ombud får endast företräda en fullmakt.
Med hänsyn till viktiga frågor av bland annat ekonomisk natur som
behandlas på årsstämman, uppmanar styrelsen till god anslutning.
Bostadsrättsbevis (den gröna boken) eller legitimation skall uppvisas
vid ingången i samband med utdelningen av röstkort.
Välkomna!
Styrelsen
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ÅRSSTÄMMA 2015-03-23

DAGORDNING
§1

Stämmans öppnande

§2

Val av ordförande vid stämman

§3

Anmälan av ordförandens val av protokollförare

§4

Godkännande av röstlängd

§5

Fastställande av dagordningen

§6

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

§7

Fråga om kallelse behörigen skett

§8

Styrelsens årsredovisning

§9

Revisorernas berättelse

§10

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

§11

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

§12

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§13

Fråga om arvoden

§14

Ramar för styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar

§15

Val av styrelseledamöter

§16

Val av revisor och suppleant

§17

Val av valberedning

§18

Erforderligt val av ordinarie + suppleanter till HSB-distrikt Söderort

§19

Byte av Föreningens stadgar (första läsningen)

§20

Övriga anmälda ärenden
• Motioner A - I

§21

Stämmans avslutande
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm, org.nr 702000-8020,
får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2014-01-01 till och med 2014-12-31, föreningens sextiosjunde verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014
Fastigheter
Föreningen äger fastigheterna med beteckning Amungen 2, Grängen 3, Rossvalen 2
samt Korslången 2, som byggdes 1947 och i vilka lägenheter och lokaler upplåts.
Fastigheterna var under 2014 fullvärdesförsäkrade i FOLKSAM.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen 2014-05-18. Det har även
utförts besiktning via en extern besiktningsman av källare, fasader och socklar.

Lägenheter och lokaler
Föreningen består av totalt 238 st lägenheter upplåtna med bostadsrätt för boende.
Det finns inga lägenheter upplåtna med hyresrätt. Det finns fyra lokaler upplåtna
med bostadsrätt samt 52 st lokaler upplåtna med hyresrätt inom föreningen. Enligt
taxeringsbeskedet är totalytan 15 772 kvm, varav 14 010 kvm utgör lägenhetsyta.
Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 26 st (39 st under föregående år).

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2014-03-24. På föreningsstämman deltog enligt
förteckningen 66 st röstberättigade medlemmar (50 st under föregående år),
varav HSB Stockholm är en.
Föreningen hade 307 stycken medlemmar per 2014-12-31.
Styrelse
Fredrik Persson
Eva Hammarstedt
Ia Magnusson
Åsa Östedt
Markus Olsson
Fredric Ardrot
Fredrik Praesto
Conny Olofsson
Elsie Nilsson

Ordförande
Vice Ordförande
Ekonomiansvarig
Sekreterare
Vice sekreterare, Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
HSB-representant (utsedd av HSB)

Styrelsen har haft ett gemensamt ansvar för den post som enligt våra stadgar är att
vara organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom föreningen.
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Fredrik Persson, Eva Hammarstedt
och Fredric Ardrot. Conny Olofsson och Fredrik Praesto invaldes ifjol på fyllnadsval
ett år.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 st protokollförda sammanträden.
Firmatecknare har under året varit Fredrik Persson, Ia Magnusson, Åsa Östedt och
Eva Hammarstedt.

Revisorer
Revisor har varit Folke Strömberg med Annelie Karlsson som suppleant (valda av
föreningsstämman) samt BoRevision i Sverige AB (utsedd av HSB Riksförbund).
Valberedning
Valberedningen har bestått av Lillemor Nesset (sammankallande), Anna Avilov,
Andreas Sjöholm samt Sanna Ekbo (som avgick under perioden).
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Engagemang inom HSB
Lennart Rönnestig har, trots att han inte suttit i styrelsen, fungerat som föreningens
representant i HSBs distrikt Söderort, där han även innehaft ordförandeposten.
Fredrik Persson samt Eva Hammarstedt medverkade vid distriktets årsstämma.
Förvaltning
Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har under året skötts av HSB
Stockholm. Förvaltare har varit Helene Akander, utsedd av HSB.
Fastighetsförvaltning och det löpande underhållet avseende felanmälningar, smärre
reparationer samt gräsklippning, har skötts av Lundqvistgruppen.

Ekonomi
Avgiftshöjningen för 2014 uppgick till 1,5%.
Förvaltningskostnaden till HSB har uppgått till 419 tkr.
Trapphusstädning har skötts av Rentix Städ AB till en kostnad av 252 tkr.
Städning av tvättstugor har utförts av HSB Städ, till en kostnad av 24 tkr.
Snöröjning och halkbekämpning av gångvägar och andra ytor som inte hanteras av
Stockholm stad, har skötts av Christer Segerström AB, till en kostnad av 53 tkr.
Fastighetsförvaltning har skötts av Lundqvistgruppen till en kostnad av 390 tkr.
Förlikningen med Riksbyggen blev en kostnad på 93 tkr, plus ytterligare 31 tkr i
juristkostnader. Riksbyggen hade från början krav på oss på totalt 532 tkr.

Resultat och ställning, tkr
Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr

2014
2013
2012
2011
2010
11 021 10 747 10 670 10 293
9 895
1 651
845
2 647
2 066
1 963
683
28
1 776
1 137
1 020
43 954 43 676 44 082 42 884 42 362

Övriga finansiella tal
Driftkostnader per lägenhet och år*
Räntekostnader per lägenhet och år
Fastighetsskatt per lägenhet och år

26 528 25 182 22 014 23 290 22 492
4 842
4 921
4 978
4 952
4 676
1 476
1 469
1 822
1 759
1 735

*Tomträttsavgälden ingår i driftskostnader, men räknas inte i denna siffra.
För 2013 och 2014 har beräkningsgrunden för vad som ingår i driftskostnader
ändrats jämfört med tidigare år.
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HÄNDELSER UNDER 2014
Fritidsverksamhet i föreningen
Grillkvällar
Under sommaren anordnades två grillkvällar i föreningen på grillplatsen
bakom Årstavägen 85-89. Den ena hölls i samband med Sommarpuben i juli
och den andra genomfördes som en sammankomst i Trädgårdsgruppen, före
den ordinarie puben i september.
Oktoberfest
I oktober anordnades en uppskattad Oktoberfest för boende i föreningen. Ett
70-tal gäster dök upp till festen och kunde där avnjuta bland annat bratwurst,
surkål, apfelstrudel, blandad tysk öl, samt glada grannar och tillhörande
musikunderhållning med allsång.
Pingisgruppen
En pingisgrupp har bildats (baserat på en inlämnad motion 2014) i syfte att ta
fram lämpliga rutiner för effektiv hantering av nycklar och ansvarsfrågor för
att kunna spela pingis i Grängerian. Rutiner har tagits fram, men till följd av
vattenskadan kunde dock pingisgruppen inte starta sitt spelande under året.
Hör av er till pingis@grangen.se för mer information.
Pubkvällar
Under året har vi haft nio Pubkvällar i Grängerian och Lilla 60, den första
torsdagen i månaden. Syftet är att grannarna under dessa kvällar kan träffas
och umgås. Till följd av vattenskadorna i Grängerian flyttade pubkvällarna
under hösten till Lilla 60.
Seniorklubb Grängen
Medlemsantalet i Grängens Seniorklubb har under året varit 24 st. Klubben
har genomfört åtta möten utöver årsmötet i mars. Andra torsdagen i månaden
har medlemmarna i Seniorklubben samlats för trevliga möten med olika
teman, som till exempel filmvisning, föredrag om blomsterarrangemang,
musikunderhållning, vinprovning m.m. Utöver detta har ett antal utflykter
genomförts, besök i HSB Folkhemslägenhet på Nordiska muséet, Medicin
muséet, båtresa Kungsholmen Runt, Konståkning i T-banan, guidning i
Skansens hantverkskvarter, skulpturvandring i Liljeholmen. Klubbens styrelse
har deltagit vid tre tillfällen på HSB Pensionärsråds inbjudan såsom årsmöte,
Idé-forum samt friluftsdag. Alla som bor i Grängen och som har någon form av
pension är välkommen att delta i klubbens verksamhet.
Styrelsens utbildning
En viktig del i styrelsearbetet är att se till att styrelsens medlemmar får
adekvat utbildning för att klara sina åtaganden. Nya styrelsemedlemmar får
möjlighet att gå en introduktionskurs samt en förvaltnings- och ekonomikurs.
Samtliga ledamöter i styrelsen har möjlighet till ytterligare fortbildning, allt för
föreningens bästa. Under året har två ledamöter gått ordförandekursen och en
har gått ekonomikursen.
Husvärdar
Husvärdarna är en lokal länk mellan styrelse och medlemmar. De har kontakt
med närpolisen och förmedlar deras information samt även andra händelser
som kan vara viktiga för medlemmarna i föreningen. De hälsar nyinflyttade
välkommen till föreningen och deltar med planering och förtäring vid våra
städdagar. Målet är att varje huskropp (med 2-3 trappuppgångar) ska ha en
husvärd, men tyvärr är vi inte där ännu. Hör av dig till husvard@grangen.se
om du vill bli husvärd!
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Städdagar
Under året har två städdagar genomförts, en på våren och en på hösten. Båda
städdagarna hade god uppslutning och våra grönområden fick en välbehövlig
putsning av buskage, planteringar och häckar.
Inför städdagarna fanns det även containrar uppställda där boende kunde
slänga eget brännbart bråte. Under städdagarna bjöds det som vanligt på korv
och fika samt att dagarna traditionsenligt avslutades med städpub i Lilla 60.
Trädgårdsgruppen
Föreningen har en Trädgårdsgrupp där boende med intresse inom området är
välkomna att ansluta sig. Gruppen har haft några spontana träffar under året,
samt en gemensam grillkväll. Det är ingen utsedd ledare för gruppen utan alla
har lika stor roll i att driva gruppen framåt. Genom att skicka ett mail till
tradgard@grangen.se når mailet ut till samtliga boende i föreningen som
anslutit sig. Den som vill anmäla sig till gruppen kan skicka ett mail till samma
adress.

Övriga händelser i föreningen
Balkongplåtar
Under senvåren startade arbetet med byte av frontplåtar på en majoritet av
föreningens balkonger. Dessvärre var marken fuktig vilket medförde en del
markskador och arbetet fick skjutas fram, avslutades först i augusti och
markskadorna åtgärdades.
Belysning
De lampor som monterades under balkongen på baksidan av Årstavägen 103111 har tyvärr blivit vandaliserade. Istället har det nu monterats tre lampor
högre upp på fasaden. Faller detta väl ut, kommer vi se över möjligheten att
stärka upp belysningen på fler mörka ställen inom föreningens utemiljö på
liknande sätt.
Besiktning
En extern besiktningsman anlitades under senhösten för att besikta källare,
socklar och fasader på våra fastigheter. Vi har erhållit protokoll samt en
avrapportering, där syftet med besiktningen är att verifiera att de åtgärder
och planerade tidpunkter som finns i vår underhållsplan gäller och att det inte
föreligger behov av andra oplanerade åtgärder de kommande åren.
Deponeringsskåp för nycklar
För att underlätta hanteringen av nycklar i samband med att hantverkare och
andra entreprenörer behöver tillträde till våra lägenheter, lokaler och förråd
har ett deponeringsskåp för nycklar monterats i Lilla tvättstugan.
Fastighetsskötsel
Vi har anlitat Lundquistgruppen för fastighetsskötsel och underhåll. De har
även varit behjälpliga för att lösa problem som uppstår i lägenheterna, som
tex ompackning av kranar, rensning av golvbrunnar, enklare elproblem samt
andra smärre insatser, bekostat av lägenhetsinnehavaren.
Fiber

På stämman 2014 antogs en motion om att föreningen skulle fortsätta utreda
möjligheten till installation av fiber i våra fastigheter. Vi har undersökt vad
kostnaderna blir samt vilka tjänster vi kan få. Två alternativ har framförallt
varit aktuella; att föreningen upphandlar installationen eller att vi får den
utförd och subventionerad via en operatör, som då blir förvald under ett antal
år. En annan möjlighet som också undersökts, är att utveckla nuvarande avtal
med ComHem, för att på den vägen få mer prisvärda bredbandstjänster.
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Gemensamma lokaler
Bastun har använts flitigt under året. För att utnyttja bastun kontaktas
info@grangen.se varefter en nyckel kvitteras ut till ett självkostnadspris.
Tack till er alla som håller den ren och fräsch!
Gästrummet har använts väldigt mycket under året, med 172 övernattningar
fördelat på närmare 90 olika uthyrningstillfällen. Hanteringen med att sköta
nycklar och kontrakt samt övrigt arbete har utförts av Jonathan Fowler och
Elin Holmén. De nås genom att skicka ett mail till gastrum@grangen.se.
Bokning av gästrummet sker via vår hemsida. Vi har valt att sköta betalningen
för Gästrummet via den vanliga kvartalsaviseringen, på samma sätt som med
avgiften för lägenheter. Tyvärr har HSB, som sköter denna administration,
haft en del digitala problem vilket bidragit till att en del medlemmar blivit
dubbeldebiterade eller fått sena avgiftsavier.
Grängerian under 2014 endast varit tillgänglig under första delen av året.
Under våren hyrdes lokalen av medlemmar för egna festligheter vid
sammanlagt 15 tillfällen, samt att den använts vid pubkvällar och Årstämman.
Ansvaret att hålla Grängerian igång har under året hanterats av Renée
Rönnestig. För bokning och andra frågor kan adressen grangerian@grangen.se
användas.
I augusti drabbades Grängerian av en översvämning vilket föranledde att den
fick stängas för användande under resten av året. Företag anlitades för att ta
bort fuktigt material, rensa väggar och torka ut lokalen. Under vecka 50
startades återställningen med nymålning och golvläggning. Bortsett från
självrisken täcks hela arbetet av vår försäkring.
I Grängerian har vi under hösten även installerat så kallade repeatrar för att
förbättra mobiltäckningen i lokalen. Detta både av bekvämlighetsskäl, men
framförallt ur ett säkerhetsskäl ifall något skulle hända och räddningstjänst
behöver tillkallas.
Hobbyrum har iordningsställts (baserat på en inlämnad motion 2013) i en
källarlokal på Siljansvägen 43 efter initiativ av Christian Pastoor. Där finns
arbetsbänkar och en liten del gemensamma äldre verktyg. Här kan du slipa,
måla och utföra mindre renoveringsarbeten.
Hör av er till hobbyrum@grangen.se för mer information om hobbyrummet.
Lilla 60 har använts vid föreningens städdagar, vid höstens pubkvällar, vid
välkomstkvällen för nyinflyttade medlemmar samt vid möten inom Seniorklubben och Husvärdsgruppen. Förutom dessa aktiviteter har lokalen även
använts vid ett 50-tal tillfällen av medlemmar för barnkalas och andra
sammankomster. Uthyrningen har under året skötts av Brigitte Furch. För att
få mer info och bokning av lokalen kan adressen lilla60@grangen.se användas.
Tvättstugorna har tyvärr orsakat problem under året. Maskinparken börjar
bli sliten och har gått sönder i intervaller, vilket medfört en hel del besvär för
oss alla. I båda tvättstugorna har sotning av ventilationen genomförts.
I stora tvättstugan byttes under våren en av de röda tvättstaplarna för
spontantvätt ut. Under hösten genomfördes en offertförfrågan gällande byte
av i stort sett samtliga övriga maskiner. En beställning gjordes, men tyvärr
trillade genomförandet av bytet över till efter årsskiftet.
Lilla tvättstugan är åldersstigen och drabbades även av mögelskador under
hösten. Ventilationen åtgärdades, väggar, tak och golv sanerades. Ett av
torkskåpen samt torktumlaren byttes ut. En totalrenovering av hela lokalen är
planerad till sommaren 2015.
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Informationskanaler
Under året har 5 stycken medlemsinfoblad skrivits och delats ut till samtliga
lägenheter. Bladet innehåller information från styrelsen till medlemmarna om
vad som är på gång samt vad som hänt i föreningen.
På föreningens webbsida, www.grangen.se, finns bland annat kontaktuppgifter
till vår förvaltning och fastighetsskötsel samt till styrelsens medlemmar, tex
den gemensamma mailadressen info@grangen.se. På sidan finns även en del
annat nyttigt, bland annat våra informationsblad och en sida med svar på de
vanligaste frågorna. Tanken med hemsidan är att den skall vara en plats som
delger information mellan styrelsen och medlemmarna samt till mäklare och
lägenhetsspekulanter.
Facebookgruppen "Brf Grängen" som skapades 2012 har fortsatt att växa och
består av ett stort antal medlemmar och många olika frågor har diskuterats.
Syftet är i första hand, att förenkla kommunikationen mellan medlemmarna
inom föreningen, samt att styrelsen snabbt kan delge viss information.
Även fortsättningsvis kommer informationen från styrelse och husvärdar att
delas ut i pappersform, då alla inte har tillgång till Internet. Informationen
kommer att ges både i form av medlemsinformation till samtliga lägenheter
samt genom affischering på anslagstavlan i portarna.
Loggior
Samtliga loggiafönster har blivit tvättade på utsidan. De har även delvis tätats
med silikon. Loggior med träpanel på baksidan har fått denna målad.
Matavfall
Matavfallsinsamlingen har fortsatt under året och en stor del av föreningens
hushåll har valt att ansluta sig till sorteringen. Det finns sju matavfallskärl i
föreningen, två st i gamla kärl i sopskåp och fem kärl stående vid sidan av.
Matavfallet, som omvandlas till biogas eller biogödsel, är både en vinst för
miljön och för föreningens ekonomi. Under årets sista fyra månader lyckades
vi samla ihop nästan 2,5 ton matavfall! För de sopkärl vi ersatt sparar vi även
in ett antal tusenlappar i sophämtningskostnad. Medlemmar som vill börja
sortera kan anmäla sig via mail till matavfall@grangen.se eller att lämna en
lapp med namn och adress i brevlådan till vår föreningsexpedition. Nya
matavfallspåsar hämtas i tvättstugorna.
Målningsarbete
Tyvärr har ett antal insatser behövts för att sanera och måla över klotter på
fasader, sopskåp och andra platser runt om i föreningen.
Riksbyggen
Under lång tid har föreningen tvistat med den tidigare fastighetsskötaren
Riksbyggen eftersom vi ansåg att de inte utfört sitt uppdrag korrekt.
Föreningen valde att koppla in en jurist från HSB och under 2014 nådde
föreningen till slut en förlikning som innebar en nedsättning av de krav som
Riksbyggen tidigare har riktat mot föreningen.
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Tappvarmvatten
Efter flera års resultatlösa och kostsamma projekt att råda bot på problemen
med tappvarmvatten i Rossvalen (Siljansvägen 61-73) tog vi i våras hjälp av
Wasa Rör som med vissa mindre justeringar kunde åtgärda problemen.
Under året har en ny upphandling genomförts och en entreprenör (Tr3VVS)
har efter utvärdering anlitats för att genomföra renovering av varmvatten- och
värmesystemet i hela föreningen. Tr3VVS har under hösten påbörjat arbetet
med att byta stamventiler i våra källare (inkl. förråd och lokaler) vilket fick till
följd att varmvattnet periodvis stängdes av under dagtid. Entreprenaden
har hittills gått enligt tidplan och under våren 2015 kommer del 2 att
genomföras vilket innebär byte av elementvreden samt installation av
backventiler i badrum och kök.
Trädgårsskötsel
Gräsklippningen har under året utförts av Lundquistgruppen.
Vi anlitade Christer Segerström AB för att anlägga en plantering bakom
Årstavägen 85-89 (baserat på en inlämnad motion 2014) där den befintliga
piskställningen flyttades. De har även klippt ner buskage på innergårdar
bakom Siljansvägen 43-53, för att göra ytorna lite luftigare och möjliggöra
enklare underhåll av våra grönområden. Häggen på hörnet vid Årstavägen 111
blev dock inte återplanterad enligt överenskommelse och återstår att åtgärda.
Vi har även diskuterat och kommit överens med Stadsdelsförvaltningen om
hanteringen av de träd och buskar som finns på gränsen mellan vår mark och
stadsdelens ytor på baksidan av Siljansvägen. Tyvärr hann dock inte deras
gallringsarbete påbörjas innan året var till ända.
Vindgenomgång
Vi anlitade ett företag som gick igenom samtliga kallvindar i föreningen och
avlägsnade fågelträck och getingbon. Företaget monterade även nät där dessa
saknades, som ett hinder för fåglar att ta sig in.
Välkomstkväll
I december anordnades en informationskväll/frågestund för både nyinflyttade
och inbodda medlemmar, där föreningen beskrevs och våra gemensamma
lokaler visades upp samt att de boende fick svar på sina frågor. Kvällen
avslutades i samband med pubkvällen.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Föreningens resultat för 2014 landar på 683 tkr (tusen kronor) vilket är närmare
3 mkr bättre än budget. Avvikelsen har flera orsaker, men beror främst på att
arbetet med tappvarmvatten och värme blev förskjutet till följd av en extra
upphandling. Vi hade även tagit höjd för en förlikning med Riksbyggen som skulle
ha varit mindre fördelaktig för föreningen.
Föreningens ekonomi är god och stabil. Räntekostnaderna utgör 10% av den totala
nettoomsättningen och den generella bedömningen enligt HSB är att en nivå under
25% är bra. Belåningsgraden, dvs skulder i förhållande till nettoomsättningen, för
föreningen är 3,0 och här är bedömningen att ett värde under 5 är bra.
Mot bakgrund av det gynnsamma ränteläget har vi valt att lägga om de lån som löpt
under året med en kort bindningstid (3 mån). När räntorna stiger kommer vi dock
att binda lånen på längre tid. Vi avser då att sätta om dem på olika bindningstider
för att inte riskera att samtliga lån löper ut samtidigt om det då skulle vara ett högt
ränteläge.

Förväntad framtida utveckling
Inför år 2015 beslutades mot bakgrund av de underlag som fanns för budgetarbetet
samt en 5-årsprognos i vår verksamhets- och underhållsplan att inte genomföra
någon avgiftshöjning. Vi kommer förvisso att ha stora utgifter under 2015, men vi
har däremot inte några stora planerade utgifter för kommande 3-4 år. Vi ansåg
därför att en höjning detta år inte var nödvändig.
Budgeten inför 2016 påverkas primärt av hur stor tomträttsavgälden blir 2016 då
nya avtal träder i kraft, samt vilka underhållsåtgärder besiktningsgenomgången
föranleder.

Förslag till resultatdisposition
Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat
Årets resultat

2 363 087
683 323
3 046 410

Styrelsen föreslår följande disposition:
Uttag ur fond för yttre underhåll
- 971 264
Avsättn till fond för yttre underhåll
1 800 000
Nytt Balanserat resultat
2 217 674
3 046 410
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FRAMTIDA UNDERHÅLL
Underhållsplanen är ett av styrelsens verktyg för att hålla reda på kommande
underhållsbehov. Här finns i princip alla typer av underhålls- och renoveringsåtgärder för föreningens fastigheter, tekniska installationer och grönområden. Från
att tidigare varit en Excelfil som ett par personer har hanterat, gick vi under 2014
över till att ha den i digital form för att möjliggöra hantering och insyn från samtliga
i styrelsen. Det nya formatet ger samtidigt en bättre spårbarhet och kontroll samt
att vi får en bättre uppskattning av kostnader för de planerade åtgärderna.

Bulleråtgärder
Under 2014 har kommunen erbjudit bidrag för bullerreducerande åtgärder för
fönster och tilluftsdon. Brf Grängen har ansökt om bidrag och under december
genomfördes bullermätningar på Årstavägen och Åmänningevägen. Det preliminära
resultatet är att föreningen är berättigad till bidrag för de fönster som inte har extra
isolerglas. Kommunen återkommer med slutligt besked under våren 2015.
Tvättstugorna
I stort sett samtliga maskiner i Stora tvättstugan har uppnått bedömd maxålder och
kommer under januari 2015 att bytas ut.
I den Lilla tvättstugan är maskinparken nyare, men däremot är ytskikt samt el- och
rördragningar för vatten och avlopp i stort behov av uppfräschning. Planen är därför
att renovera Lilla tvättstugan under sommarmånaderna 2015.
Besiktning
Baserat på den externa besiktningsmannens observationer och noteringar kommer
vi att sammanställa en åtgärdsplan och prioritering.
Radiatorer
Våra radiatorer är gamla, men tack vare ett bra underhåll håller de och har
fortfarande en bra värmeeffekt. En post för byte av dem finns i vår underhållsplan
och ligger just nu på utförande under 2022. Om de är i samma skick då kommer
den sannolikt att skjutas ytterligare framåt. Då radiatorerna tillhör föreningens
undehållsansvar vill vi påminnna om att det inte är tillåtet att byta ut dem.
Balkongplåtar
I nuläget ligger planeringen att byta resterande balkongplåtar inom föreningen
under 2017.
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SLUTORD
Verksamhetsåret var händelserikt både för styrelsen och för boende.
Vi nådde en förlikning med Riksbyggen och vi kom efter lång tid till slut i mål med
både upphandling och start av det så kallade Värmeprojektet. Även det långvariga
problemet med varmvattencirkulation i Rossvalen blev löst. Dock drabbades vi av
nya problem med vatten, i form av de vattenskador vi fick i Grängerian och några
övriga lokaler under sommarens skyfall. Som tur är täcker vår försäkring det mesta
av kostnaderna för återställning av lokalerna.
Vi tackar Fredric Ardrot som lämnar styrelsen när hans mandatperiod nu går ut.
Fredric tog bland annat över problematiken gällande tappvarmvatten i Rossvalen,
som fick en lösning i våras, samt upphandlingsarbetet och övriga förberedelser för
Värmeprojektet. Utöver detta var Fredric även en viktig kugge i förhandlingen med
Riksbyggen samt i många andra av de frågor som uppstått under styrelsens arbete.
Vi tackar också Fredrik Praesto som även han slutar när mandatperioden går ut.
Fredrik har på ett förtjänstfullt sätt medverkat i styrelsearbetet och hjälpt till med
diverse frågor och synpunkter.
Styrelsen vill också tacka våra husvärdar och medlemmar som ansvarar för våra
gemensamhetslokaler. Ni gör ett jättejobb i det tysta och bidrar till föreningens
fortsatta gemensamma trivsel. Ett tack också till de medlemmar som deltar på
städdagar, pubkvällar och andra arrangemang, det stärker samvaron i vår förening.
Styrelsen tackar härmed för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot nästa.
Vi har ett antal stora investeringar och insatser framför oss. Tack vare bra
förberedelser och ett långvarigt sparande har vi en god ekonomi för att ta hand om
dessa planerade insatser utan att för den skull behöva göra några drastiska
höjningar av våra avgifter.
Under året kommer även ett antal aktiviteter att genomföras som kräver att de olika
entreprenörerna får tillgång till samtliga lägenheter. Förutom Värmeprojektet
planeras även sotning av ventilationstrummor och en tillhörande OVK (Obligatorisk
Ventilationskontroll) samt att det även kommer att genomföras en besiktning av
samtliga balkonger i föreningen. Vi hoppas på förståelse för dessa insatser och att
entreprenörerna får tillgång till lägenheterna.
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2014-01-01
2014-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Planerat underhåll
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 1

11 021 058

10 747 410

Not 2
Not 3

-7 166
-264
-971
-215
-751
-9 370

-6 879
-231
-1 694
-221
-874
-9 902

Not 4

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

Årets resultat
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2013-01-01
2013-12-31

712
865
264
515
987
343

696
585
780
663
742
466

1 650 715

844 945

185 216
-1 152 607
-967 392

354 270
-1 171 236
-816 966

683 323

27 979
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HSB Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm
2014-01-01
2014-12-31

Balansräkning

2013-01-01
2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 7

28 885 356
28 885 356

29 024 843
29 024 843

Not 8

770
770

770
770

28 886 126

29 025 613

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9

Kortfristiga placeringar

Not 10

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

12

5
1 263
3 612
85
601
5 568

808
305
792
797
098
800

5
501
2 953
53
636
4 150

591
024
762
094
990
461

9 500 000

10 500 000

15 068 800

14 650 461

43 954 926

43 676 073
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2014-01-01
2014-12-31

Balansräkning

2013-01-01
2013-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 11

Bundet eget kapital

Insatser
Upplåtelseavgifter
Yttre underhållsfond

317 572
1 100 511
5 765 650
7 183 733

317 572
1 100 511
5 660 430
7 078 513

Balanserat resultat
Årets resultat

2 363 087
683 323
3 046 410

2 440 328
27 979
2 468 307

Summa eget kapital

10 230 143

9 546 820

Fritt eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Not 12
Not 13
Not 14

Summa eget kapital och skulder

30 438
705
1 079
1
1 500
33 724

400
305
459
520
099
783

31 040 792
727 672
1 073 246
0
1 287 544
34 129 254

43 954 926

43 676 073

44 742 200
44 742 200

44 742 200
44 742 200

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Föreningsavgäld

Inga

13

8 348
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Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

683 323

27 979

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

751 987
1 435 310

874 742
902 721

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

2 972
197 921
1 636 203

-58 043
181 198
1 025 876

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

-612 500
0
-612 500

0
2 000 000
2 000 000

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-602 392
-602 392

-615 000
-615 000

Årets kassaflöde

421 311

2 410 876

Likvida medel vid årets början

13 954 786

11 543 910

Likvida medel vid årets slut

14 376 097

13 954 786

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren.
Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader.

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.
Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag
enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 4
872 868 kronor.

15

Org Nr: 702000-8020

HSB Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm
Noter
Not 1

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster
Avsatt till inre fond

-5 642
-3 677
-88 791
11 021 058

-3 860
-3 142
-88 792
10 747 410

850 471
1 138 626
319 950
2 018 248
329 009
206 386
139 684
183 128
351 376
419 093
1 117 900
92 841
7 166 712

538 918
968 902
342 059
2 120 717
397 634
217 664
143 400
179 441
349 710
411 542
1 117 900
91 809
6 879 696

36 045
113 295
18 025
31 500
66 000
264 865

65 596
42 277
17 363
35 000
71 349
231 585

131 800
6 230
19 587
6 300
44 098
7 500
215 515

119 400
6 000
14 500
9 829
36 854
35 080
221 663

2 939
9 030
482
172 091
673
185 216

1 578
36 285
1
315 775
631
354 270

1 152 167
440
1 152 607

1 171 104
132
1 171 236

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not 6

707
761
736
204

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Not 5

10 258
452
131
10 843

408
585
175
168

Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not 4

10 467
484
167
11 119

Driftskostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader

Not 3

2013-01-01
2013-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2014-01-01
2014-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader
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2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

51 321 146
612 500
51 933 646

51 321 146
0
51 321 146

-22 296 303
-751 987
-23 048 290

-21 421 561
-874 742
-22 296 303

Utgående bokfört värde

28 885 356

29 024 843

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

117 600 000
4 424 000

117 600 000
4 424 000

100 200 000
1 749 000
223 973 000

100 200 000
1 749 000
223 973 000

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

770
770

770
770

Andel i HSB Stockholm
Andel i övriga

500
270

500
270

587 174
13 924
601 098

562 020
74 970
636 990

Noter
Not 7

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Not 9

Aktier, andelar och värdepapper

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 10

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3-mån HSB Stockholm
Bunden placering 12-mån HSB Stockholm

Not 11

9 500 000
0
9 500 000

7 500 000
3 000 000
10 500 000

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Insatser
317 572

Uppl.
avgifter
1 100 511

Yttre uh
fond
5 660 430
105 220

Balanserat
resultat
2 440 328
-77 241

317 572

1 100 511

5 765 650

2 363 087
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Årets resultat
27 979
-27 979
683 323
683 323

Org Nr: 702000-8020

HSB Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm
Noter
Not 12

Lånenummer
20790
20791
44888
514973
695793
695798
703741
7342
736096
798351
896687
969625

Ränta
1,77%
1,77%
1,57%
4,65%
3,93%
3,93%
3,57%
1,66%
2,87%
4,18%
3,88%
2,94%

Ränteändr
dag
2015-01-30
2015-01-30
2015-03-02
2017-04-30
2015-01-30
2015-01-30
2015-03-30
2015-03-02
2015-09-01
2016-06-30
2022-12-01
2016-12-01

Belopp
1 400 530
1 337 632
669 155
5 448 250
1 353 137
2 574 666
4 491 335
390 427
4 114 841
3 254 156
2 979 885
2 424 386
30 438 400

Nästa års
amortering
21 008
20 684
10 636
210 900
22 020
50 814
72 540
6 180
90 000
33 720
46 080
46 150
630 732

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

29 807 668

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

27 284 740

Övriga skulder
Källskatt
Övriga kortfristiga skulder

Not 14

2013-01-01
2013-12-31

Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Not 13

2014-01-01
2014-12-31

1 080
440
1 520

0
0
0

153 458
878 772
467 869
1 500 099

100 051
810 771
376 722
1 287 544

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
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Totala kostnader
Räntekostnader
11%

Personalkostnader
2%

Avskrivningar
7%

Planerat underhåll
9%

Övriga externa kostnader
3%

Drift
68%

Fördelning driftkostnader
År 2014

År 2013

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
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Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM ARVODEN
Arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår ingen justering av arvodet för styrelsen i år, då en
höjning gjordes vid förra årets stämma.
Styrelsens arvoden föreslås därmed fortsatt vara följande:
• Arvode att fördela internt: 170 % av ett PBB (2015 blir det 75 650 kr)
• Arvode per bevistat styrelsemöte: 600 kr per person
• Gemenskapsmiddag för styrelsen till ett värde av 600 kr per person

Arvode till övriga funktioner
Arvodet till föreningens husvärdar föreslås ändras i sin utformning, utifrån
husvärdarnas eget önskemål. Förändringen blir då att det personliga arvodet om
1,5% av PBB (668 kr för 2015) ersätts med en gemenskapsmiddag för
husvärdarna tillsammans, till ett värde av 600 kr per person.
Hobbyrummet är en ny tillgång i föreningen och föreslås innebära samma
ersättning för den bokningsansvarige som ges övriga lokalansvariga för
utrymmen som de boende kan låna.
Övriga funktioner föreslås vara oförändrade i storlek i förhållande till PBB.
Dessa förslag skulle för 2015 ge följande ersättningar:
•
•
•
•
•
•
•

Husvärdar
Hobbyrummet
Lilla 60
Grängerian
Gästrummet
Revisor
Valberedningen

gemenskapsmiddag á 600 kr/pers
3,5 % av PBB
1558 kr
3,5 % av PBB
1558 kr
3,5 % av PBB
1558 kr
7,0 % av PBB
3115 kr
14,0 % av PBB 6230 kr
5,0 % av PPB
2225 kr/pers (föreslaget av styrelsen)

Om ansvaret för lokalerna legat på olika personer under året, ska ersättningen
fördelas procentuellt på dessa utifrån den tid de gjort jobbet. D.v.s. om person A
har haft hand om en lokaluthyrning under 3 månader och person B under 9
månader, ska person A få 25 % av årsarvodet och person B 75 %.

Valberedningen 2014: Lillemor Nesset, Andreas Sjöholm och Anna Avilov.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM LEDAMÖTER OCH REVISORER
Valberedningen har under året gjort ett sedvanligt arbete, som bl.a. har bestått
av möten med styrelsen och en mängd kontakter med enskilda boende.

Antal ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i styrelsen har länge varit 8 st, plus HSB's representant.
I dialogen med sittande styrelse har de framfört en önskan om att utöka antalet
till 9 ledamöter. Detta har valberedningen strävat efter och arbetat hårt för att
uppfylla, men då denna text gick i tryck saknades det fortfarande en kandidat.

Nuvarande styrelse
• Ia Magnusson, Åsa Östedt och Markus Olsson har ytterligare 1 år kvar på
sin mandatperiod i styrelsen och sitter kvar.
• Fredrik Persson, Conny Olofsson och Eva Hammarstedt
mandatperiod som löper ut. De ställer samtliga upp för omval.

har

en

• Fredrik Praesto och Fredric Ardrot har mandatperioder som löper ut vid
årsstämman. De väljer att inte ställa upp för omval.

Omval
Valberedningen föreslår att Fredrik Persson,
Hammarstedt återväljs in i styrelsen på 2 år.

Conny

Olofsson

och

Eva

•

Fredrik Persson är 38 år och jobbar som systemingenjör på Saab. Han har
bott i Grängen sedan 2006, och först blivit husvärd samt 2011 även
styrelseledamot. Tidigare hade Fredrik rollen som informationsansvarig,
men axlade ansvaret som ordförande under den senaste perioden. Han vill
driva föreningen framåt, förvalta det som byggts upp under lång tid samt
öka gemenskapen och känslan av att vi alla tillsammans är Grängen.

•

Conny Olofsson är 55 år och har bott i föreningen i ca 11 år. Han har nu
suttit i styrelsen i 1 år. Till yrket är Conny byggnadsarbetare och han är en
sann utförare, som nästintill dagligen kollar till eller fixar något praktiskt i
vår förening. Han vill gärna fortsätta bidra i Grängen, framför allt till allas
trivsel och den fysiska skötseln av våra fastigheter.

•

Eva Hammarstedt är en kvinna i övre medelåldern. Hon har bott i Grängen
sedan 2010 och suttit i styrelsen sedan 2011. Till yrket är hon specialpedagog/lärare på ett gymnasium. Eva har tidigare haft ansvar för
fastighetsskötsel, nycklar och lokaler. Förra perioden hade hon rollen som
vice ordförande samt ansvar för nyckelhantering och lokaler. Eva vill verka
för att förstärka gemenskapen mellan boende i alla åldrar i föreningen,
samt värna om både fastigheter och mark på ett långsiktigt sätt med hög
kvalitet i fokus.
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Nyval
Valberedningen föreslår att Mikael Scheibe väljs in i styrelsen på 1 år.
•

Michael Scheibe är 53 år, Årstabo sedan 1989 och sedan 2008 även (för
andra gången) boende i brf Grängen. Han är till yrket officer på
Amfibieregementet på Berga. Sedan drygt 11 år tillbaka är han alltjämt
vicevärd i vår grannförening Stockholmshus 10. Där fungerar han som
länk mellan de boende och förvaltningen och är den med bäst överblick i
föreningen. Michael vill gärna bidra med sina erfarenheter av förvaltning
och organisering av en bostadsrättsförening även hos oss.

Valberedningen föreslår att Christian Pastoor väljs in på 2 år.
•

Christian Pastoor är 29 år. Han kommer från Holland och bor sedan 5 år i
Sverige. Halva den tiden har han bott i Grängen. Christian arbetar som
operatör med ankommande gods på Crane AB i Tumba. Han har också ett
stort intresse för snickeri och har varit en av initiativtagarna till
föreningens nya hobbyrum, som han också sköter bokningen av. Christian
vill gärna kunna påverka besluten som tas i föreningen under tiden han
bor här, lära sig mer om förvaltning samt kunna säga att han har varit
hjälpsam gentemot sina grannar.

Val av revisorer
Valberedningen föreslår att Folke Strömberg återväljs till föreningens revisor och
att Annelie Karlsson utses till hans suppleant.

Valberedningen 2014: Lillemor Nesset, Andreas Sjöholm och Anna Avilov.
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BYTE AV FÖRENINGENS STADGAR
Bakgrund
Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar. Stadgar i en brf är ett
komplement till bostadsrättslagen. Föreningens nuvarande stadgar utgår från HSB
mönsterstadgar från 2005. HSB har centralt uppdaterat stadgarna till att bättre
stämma överens med aktuell lagstiftning och HSBs värderingar samt att de ska vara
mer lättbegripliga än tidigare. Styrelsen anser därför att vi bör byta våra stadgar.
Hur går det till?
Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande stämmor. Denna
ordinarie årsstämma ger alltså möjlighet att ta det första beslutet att byta stadgar.
Ett urval av viktiga ändringar
§ 12 Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Det har gjorts ett tillägg i § 12 om att föreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiftstaket är på högst 10 % av prisbasbeloppet per år. Det krävs i så
fall ett beslut av styrelsen.
§ 16 Kallelse
Kallelsetiden är nu densamma för ordinarie och extrastämma: Tidigast fyra och
senast två veckor före stämma. Detta överensstämmer med förslaget till
förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar.
§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
Kretsen av vem som kan vara ombud eller biträde är i de nya stadgarna oinskränkt.
Risken för så kallade kupper bedöms vara liten. Fördelarna överväger dessutom de
nackdelar det kan innebära.
Fram till dess att lagförändringarna träder i kraft gäller dock lagen om ekonomiska
föreningar vilket innebär att ombud för en fysisk person endast kan vara
medlemmens make/sambo eller annan medlem. Det samma gäller för biträde.
Den som inte fullgjort sin förpliktelse till föreningen har inte rösträtt på stämman.
Detta har nu preciserats till att gälla den som inte betalt årsavgift eller insats, vilket
redan tidigare var det egentliga syftet med bestämmelsen.
En fullmakt ska lämnas in. Föreningen kan ha behov av att bevisa närvaron, så det
räcker inte längre att bara visa upp den.
§ 22 Konstituering och firmateckning
Det krävs inte i de nya stadgarna att föreningen ska utse en vice ordförande. Något
hinder mot att utse en sådan finns däremot inte. Nytt beträffande antal
firmatecknare är att det nu ska vara högst fyra, men två styrelseledamöter räcker.
Styrelsens ordförande utses på stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Tidigare gällde att styrelsen i sin helhet konstituerar sig själv.
§ 27 Fonder
Enligt bestämmelsen är det styrelsen som reserverar medel för det yttre
underhållet. Skrivningen förutsätter att det finns en upprättad underhållsplan som
uppfyller kraven i § 28. När styrelsen beslutar årsavgiftens storlek (§ 11) så ska
hänsyn tas till reservering av pengarna. När stämman sedan fattar beslut med
anledning av föreningens vinst eller förlust (§ 17 punkten 12) kommer inte frågan
om underhållsfondering att vara med. Styrelsen har i de nya normalstadgarna tagit
över ansvaret för detta. Därmed kan inte stämman, som tidigare, rösta nej till en
avsättning till underhållsfonden.
Föreningen kan i de nya stadgarna själva välja om de vill ha en inre fond eller inte.
Tidigare har det varit oklart vad som gäller för lokaler som är upplåtna med
bostadsrätt. Nu är det klargjort att bara bostäder kan avsätta och ta ut några
pengar ur fonden för inre underhåll.

HSB:s Brf Grängen

BYTE AV STADGAR

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar
För att öka tillgängligheten har punktlistan nu numrerats.
Punkt 14: Bostadsrättshavaren ansvarar för samtliga elledningar enligt de nya
stadgarna.Tidigare var det bara synliga ledningar, men eftersom det är komplicerat
att dela ansvar på en kabel som delvis är synlig och delvis är inbyggd har
skrivningen ändrats.
Punkten om egna installationer har tagits bort eftersom den riskerar att bli
missvisande. Bostadsrättshavaren svarar i princip alltid för egna installationer. Om
installationerna har utförts på de områden som bostadsrättsföreningen ansvarar för
(exempelvis avlopp och ventilation) måste föreningen agera direkt mot den som
utfört den felaktiga åtgärden och inte mot den som har "ärvt” problemet efter en
överlåtelse.
§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar
Ordet
”synliga”
(ledningar)
har
bytts
mot
”ursprungligt
golv,
tak,
lägenhetsavskiljande vägg eller bärande vägg” för att klargöra var föreningens
ansvarsområde begränsas.
Det
har
tydliggjorts
att
bostadsrättsföreningen
ansvarar
för
hela
ventilationssystemet. Ansvaret för ventilationsdonet faller numera också under
föreningens ansvar eftersom det måste justeras för att systemet ska kunna fungera
bra. Eftersom myndigheten alltid kommer att vända sig mot föreningen om det finns
brister i ventilationen är det viktigt att hela ansvaret tydligt vilar på den.
En sista mening tydliggör att föreningen svarar för sådant som ligger utanför
bostadsrätten; brevlåda, postboxar och staket.
§ 40 Andrahandsupplåtelse
Riksdagen har beslutat om lagändring i bostadsrättslagen. De skäl en bostadsrättshavare behöver för att få samtycke har därmed blivit generösare.
§ 44 Förverkandegrunder
De förverkandegrunder som nämns är desamma som enligt bostadsrättslagen och
tidigare stadgar. Strukturen har ändrats och en lång rad paragrafer har inarbetats i
texten. På så vis kunde mängder med hänvisningar tas bort.
Att inte betala avgiften för andrahandsupplåtelse är också en förverkandegrund.

Mer information
Den som önskar mer information om bytet av stadgar är välkommen att höra av sig
till styrelsen. En broschyr finns tillgänglig, samt att information om bytet även finns
att läsa mer om på HSBs hemsida.
http://www.hsb.se/stockholm/medlemskap-for-foreningar/byte-av-stadgar
De anpassningar som nämns i rutan på nästa sida beror på att vår förening (likt
många andra) till skillnad från mönsterstadgarna använder instats som fördelning
av avgifter istället för andelstal. Det är därför inga speciella ändringar just för vår
förening som ligger till grund för ändringen mot mönsterstadgarna.

Styrelsens förslag
Styrelsen uppmanar stämman att anta de föreslagna nya stadgarna för föreningen, i
enlighet med det förslag som här har utdelats till samtliga medlemmar i föreningen.
Om stämman följer styrelsens rekommendation är godkännandet att betrakta som
ett första beslut av de två som behövs för att byta stadgar i föreningen.
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Anpassningar av dessa stadgar
Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för
bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 11, 12, 17, 27,
31 och 32
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OM FÖRENINGEN

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller
formkraven är överlåtelsen ogiltig.

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och
säte
Bostadsrättsföreningens firma är HSB
Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 5 Rätt till medlemskap
Inträde i bostadsrättsföreningen kan
beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt
genom upplåtelse i
bostadsrättsföreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i
bostadsrättsföreningens hus.

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål
Bostadsrättsföreningen har till ändamål
att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande
utan tidsbegränsning och därmed främja
medlemmarnas ekonomiska intressen.
Vidare har bostadsrättsföreningen till
ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen
samt för att stärka gemenskapen och
tillgodose gemensamma intressen och
behov, främja serviceverksamhet och
tillgänglighet med anknytning till boendet.
Bostadsrättsföreningen ska i all
verksamhet värna om miljön genom att
verka för en långsiktig hållbar utveckling.
Bostadsrätt är den rätt i
bostadsrättsföreningen, som en medlem
har på grund av upplåtelsen.
Medlem som har bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.
§ 3 Samverkan
Bostadsrättsföreningen ska vara
medlem i en HSB-förening, i det följande
kallad HSB. HSB ska vara medlem i
bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningens verksamhet
ska bedrivas i samverkan med HSB.
Bostadsrättsföreningen bör genom ett
särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att
biträda bostadsrättsföreningen i
förvaltningen av dess angelägenheter och
räkenskaper.

ÖVERGÅNG AV
BOSTADSRÄTT OCH
MEDLEMSKAP
§ 4 Formkrav vid överlåtelse
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt
genom köp ska upprättas skriftligen och
skrivas under av säljaren och köparen.
Köpehandlingen ska innehålla uppgift om
den lägenhet som överlåtelsen avser
samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte
och gåva.

Om en bostadsrätt har övergått till
bostadsrättshavarens make får maken
nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen endast om maken inte är
medlem i HSB. Vad som nu sagts får
motsvarande tillämpning om bostadsrätt
till bostadslägenhet övergått till annan
närstående person som varaktigt
sammanbodde med bostadsrättshavaren.
Den som en bostadsrätt övergått till får
inte nekas inträde i bostadsrättsföreningen, om de villkor för medlemskap
som föreskrivs i denna paragraf är
uppfyllda och bostadsrättsföreningen
skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Om det kan antas att
förvärvaren inte avser att bosätta sig
permanent i bostadslägenheten har
bostadsrättsföreningen i enlighet med
bostadsrättföreningens ändamål rätt att
neka medlemskap.
Medlemskap får inte nekas på
diskriminerande grund.
Juridiska personer
HSB ska beviljas medlemskap i
bostadsrättsföreningen.
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt
till en bostadslägenhet som inte är avsedd
för fritidsändamål får nekas medlemskap.
Kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får inte
nekas medlemskap.
En juridisk person som är medlem i
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke
av bostadsrättsföreningens styrelse för att
genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till
en bostadslägenhet som inte är avsedd för
fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning
om den juridiska personen hade panträtt i
bostaden eller vid förvärv som görs av en
kommun eller ett landsting.
§ 6 Andelsförvärv
Den som förvärvat andel i bostadsrätt till
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av
makar, sambor eller andra med varandra

varaktigt sammanboende närstående
personer.
§ 7 Familjerättsliga förvärv
Om en bostadsrätt övergått genom
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
eller liknande förvärv och förvärvaren inte
antagits till medlem, får bostadsrättsföreningen uppmana förvärvaren att inom
sex månader från uppmaningen visa att
någon, som inte får nekas medlemskap i
bostadsrättsföreningen har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för
förvärvarens räkning.
§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten
När en bostadsrätt övergått till ny
innehavare, får denne utöva
bostadsrätten endast om han eller hon är
medlem eller beviljas medlemskap i
bostadsrättsföreningen.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots
att dödsboet inte är medlem i bostadsrättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får
bostadsrättsföreningen uppmana
dödsboet att inom sex månader från
uppmaningen visa att bostadsrätten har
ingått i bodelning eller arvskifte eller att
någon, som inte får nekas medlemskap i
bostadsrättsföreningen, har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten
tvångsförsäljas för dödsboets räkning
enligt bostadsrättslagen.
En juridisk person som har panträtt i
bostadsrätten och förvärvet skett genom
tvångsförsäljning eller vid exekutiv
försäljning, kan tre år efter förvärvet
uppmanas att inom sex månader visa att
någon, som inte får nekas medlemskap i
bostadsrättsföreningen, har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap.
§ 9 Prövning av medlemskap
Fråga om att anta en medlem avgörs av
styrelsen.
Styrelsen är skyldig att avgöra frågan
om medlemskap inom en månad från det
att skriftlig och fullständig ansökan om
medlemskap tagits emot av bostadsrättsföreningen.
För att pröva frågan om medlemskap
kan bostadsrättsföreningen komma att
begära kreditupplysning avseende
sökanden.

§ 10 Nekat medlemskap
En överlåtelse är ogiltig om den som
bostadsrätten övergått till nekas
medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda
regler vid exekutiv försäljning och
tvångsförsäljning.

AVGIFTER TILL
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
§ 11 Insats och årsavgift
Årsavgiften fördelas mellan
bostadsrättslägenheterna i förhållande till
lägenheternas insatser.
Årsavgiften ska täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet.
Årsavgiftens storlek ska medge att
reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt
upprättad underhållsplan. Om inre fond
finns ingår även fondering för inre
underhåll.
Insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av insats ska alltid
beslutas av föreningsstämma. Regler för
giltigt beslut anges i bostadsrättslagen.
Styrelsen beslutar om årsavgiftens
storlek. Årsavgiften betalas månadsvis
senast sista vardagen före varje
kalendermånads början om inte styrelsen
beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas
i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen på den obetalda avgiften från
förfallodagen till dess full betalning sker
samt påminnelseavgift och inkassoavgift
enligt lag om ersättning för
inkassokostnader m m.
I årsavgiften ingående ersättning för
värme och varmvatten, elektricitet,
sophämtning eller konsumtionsvatten kan
beräknas efter förbrukning. För
informationsöverföring kan ersättning
bestämmas till lika belopp per lägenhet.
§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och
pantsättningsavgift samt avgift för
andrahandsupplåtelse
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut
av styrelsen.
Bostadsrättsföreningen får ta ut
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren
med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet.
Bostadsrättsföreningen får ta ut
pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.
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Prisbasbeloppet bestäms enligt
socialförsäkringsbalken och fastställs för
överlåtelseavgift vid ansökan om
medlemskap och för pantsättningsavgift vid
underrättelse om pantsättning.
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut
efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med
högst 10 procent av prisbasbeloppet per år.
Om en lägenhet upplåts under en del av ett
år, beräknas den högsta tillåtna avgiften
efter det antal kalendermånader som
lägenheten är upplåten.
Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte
ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
bostadsrättsföreningen ska vidta med
anledning av lag eller författning.

FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår
omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Senast vid april månads slut ska
styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av
förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning och tilläggsupplysningar.
§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman är
bostadsrättsföreningens högsta
beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas
inom sex månader efter utgången av
varje räkenskapsår.
Extra föreningsstämma ska hållas när
styrelsen finner skäl till det. Extra
föreningsstämma ska också hållas om det
skriftligen begärs av en revisor eller av
minst en tiondel av samtliga
röstberättigade.
Begäran ska ange vilket ärende som
ska behandlas.
§ 15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende
behandlat på ordinarie föreningsstämma,
ska skriftligen anmäla ärendet till
styrelsen före februari månads utgång.
§ 16 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma ska
innehålla uppgift om de ärenden som ska
förekomma på föreningsstämman.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor
före föreningsstämman och ska utfärdas
senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelse sker genom anslag på lämplig
plats inom bostadsrättsföreningens
fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i
vissa fall sändas till varje medlem vars
postadress är känd för
bostadsrättsföreningen.
§ 17 Dagordning
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska
förekomma:
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens
val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. godkännande av dagordning
6. val av två personer att jämte
stämmoordföranden justera
protokollet
7. val av minst två rösträknare
8. fråga om kallelse skett i behörig
ordning
9. genomgång av styrelsens
årsredovisning
10. genomgång av revisorernas
berättelse
11. beslut om fastställande av
resultaträkning och balansräkning
12. beslut i anledning av
bostadsrättsföreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansräkningen
13. beslut om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter
14. beslut om arvoden och principer för
andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och de andra
förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
15. beslut om antal styrelseledamöter
och suppleanter
16. val av styrelsens ordförande,
styrelseledamöter och suppleanter
17. presentation av HSB-ledamot
18. beslut om antal revisorer och
suppleant
19. val av revisor/er och suppleant
20. beslut om antal ledamöter i
valberedningen
21. val av valberedning, en ledamot
utses till valberedningens
ordförande
22. val av ombud och ersättare till
distriktsstämmor samt övriga
representanter i HSB
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23. av styrelsen till föreningsstämman
hänskjutna frågor och av
medlemmar anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
24. föreningsstämmans avslutande
Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma ska
kallelsen, utöver punkt 1-8 ovan, ange de
ärenden som ska behandlas.
§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem
en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätt gemensamt har de
tillsammans en röst. Innehar en medlem
flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.
Medlem som inte betalat förfallen insats
eller årsavgift har inte rösträtt.
En medlems rätt vid föreningsstämma
utövas av medlemmen personligen eller
den som är medlemmens ställföreträdare
enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad
fullmakt. Fullmakten ska vara i original
och gäller högst ett år från utfärdandet.
Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma
medföra ett biträde.
§ 19 Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av
den mening som har fått mer än hälften
av de avgivna rösterna eller vid lika
röstetal den mening som
stämmoordföranden biträder.
Vid personval anses den vald som har
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal
avgörs valet genom lottning om inte annat
beslutas av föreningsstämman innan
valet förrättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet
enligt bestämmelser i lag.
Om röstsedel inte avlämnas eller
röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift
(så kallad blank sedel) vid sluten
omröstning anses inte röstning ha skett.
§ 20 Protokoll vid föreningsstämma
Ordföranden vid föreningsstämman ska
se till att det förs protokoll.
I fråga om protokollets innehåll gäller
att:
1. röstlängden ska tas in i eller bifogas
protokollet
2. föreningsstämmans beslut ska
föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet
anges i protokollet

Protokollet ska undertecknas av
stämmoordföranden och av valda
justerare.
Senast tre veckor efter
föreningsstämman ska det justerade
protokollet hållas tillgängligt hos
bostadsrättsföreningen för medlemmarna.
Protokoll ska förvaras betryggande.

STYRELSE, REVISION
OCH VALBEREDNING
§ 21 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst
elva styrelseledamöter med högst fyra
suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne
av styrelsen för HSB.
Föreningsstämman väljer styrelsens
ordförande och övriga styrelseledamöter
och suppleanter.
Mandattiden är högst två år.
Styrelseledamot och suppleant kan väljas
om. Om helt ny styrelse väljs av
föreningsstämman ska mandattiden för
hälften, eller vid udda tal närmast högre
antal, vara ett år.
§ 22 Konstituering och firmateckning
Styrelsen konstituerar sig själv med
undantag av styrelsens ordförande som
väljs av föreningsstämma. Styrelsen utser
inom sig sekreterare. Styrelsen utser
också organisatör för studie- och
fritidsverksamheten inom bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningens firma tecknas
av styrelsen. Styrelsen kan utse högst
fyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna
bostadsrättsföreningens firma.
§ 23 Beslutförhet
Styrelsen är beslutför när fler än hälften
av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller
den mening de flesta röstande förenar sig
om. Vid lika röstetal gäller den mening
som styrelsens ordförande biträder. När
minsta antal ledamöter är närvarande
krävs enhällighet för giltigt beslut.
§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde
Vid styrelsens sammanträden ska det
föras protokoll. Protokollet ska justeras av
ordföranden för sammanträdet och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.
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Styrelseledamot har rätt att få
avvikande mening antecknad till
protokollet.
Endast styrelseledamot och revisor har
rätt att ta del av styrelseprotokoll.
Styrelsen förfogar över möjligheten att
låta annan ta del av styrelsens protokoll.
Protokoll ska förvaras betryggande.
Protokoll från styrelsesammanträde ska
föras i nummerföljd.
§ 25 Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara lägst
två och högst tre, samt högst en
suppleant. Av dessa utses alltid en
revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs
av föreningsstämman. Mandattiden är
fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna ska bedriva sitt arbete så
att revisionen är avslutad och
revisionsberättelsen lämnad senast den
31 maj. Styrelsen ska lämna skriftlig
förklaring till ordinarie föreningsstämma
över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen.
Årsredovisningshandlingar,
revisionsberättelsen och styrelsens
förklaring över gjorda anmärkningar i
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga
för medlemmarna minst en vecka före
den föreningsstämma på vilken de ska
behandlas.
§ 26 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma väljs
valberedning.
Mandattiden är fram till nästa ordinarie
föreningsstämma. Valberedningen ska
bestå av lägst två ledamöter. En ledamot
utses av föreningsstämman till ordförande
i valberedningen.
Valberedningen bereder och föreslår
personer till de förtroendeuppdrag som
föreningsstämman ska tillsätta.
Valberedningen ska till
föreningsstämman lämna förslag på
arvode och föreslå principer för andra
ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter och revisorer.

FONDERING OCH
UNDERHÅLL
§ 27 Fonder
Yttre fond
Bostadsrättsföreningen ska ha fond för
yttre underhåll.

Styrelsen ska i enlighet med upprättad
underhållsplan reservera respektive ta i
anspråk medel för yttre underhåll.
Inre fond
Bostadsrättsföreningen kan ha fond för
inre underhåll av bostadsrättslägenheter.
Överföring till fond för inre underhåll
bestäms av styrelsen.
Bostadsrättshavare får för att bekosta
inre underhåll av lägenhet använda sig av
den del av fonden som tillhör
bostadsrättslägenheten.
Bostadsrättslägenhetens andel av
fonden bestäms utifrån förhållandet
mellan insatsen för lägenheten och
samtliga insatser för bostadsrättslägenheter i bostadsrättsföreningen, med
avdrag för gjorda uttag.
§ 28 Underhållsplan
Styrelsen ska:
1. upprätta en underhållsplan för
genomförande av underhåll av
bostadsrättsföreningens fastighet
2. årligen budgetera för att säkerställa
att tillräckliga medel finns för
underhåll av
bostadsrättsföreningens fastighet
3. se till att bostadsrättsföreningens
egendom besiktigas i lämplig
omfattning och i enlighet med
bostadsrättsföreningens
underhållsplan, samt
4. regelbundet uppdatera
underhållsplanen
§ 29 Över- och underskott
Det över- eller underskott som kan
uppstå på bostadsrättsföreningens
verksamhet ska, efter
underhållsfondering, balanseras i ny
räkning.

BOSTADSRÄTTSFRÅGOR
§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning
Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag
ur lägenhetsförteckningen beträffande sin
bostadsrätt. Utdraget ska ange:
1. lägenhetens beteckning,
belägenhet, rumsantal och övriga
utrymmen
2. dagen för Bolagsverkets
registrering av den ekonomiska
plan som ligger till grund för
upplåtelsen
3. bostadsrättshavarens namn
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4. insatsen för bostadsrätten
5. vad som finns antecknat rörande
pantsättning av bostadsrätten, samt
6. datum för utfärdandet
§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen
bekostnad hålla lägenheten i gott skick.
Det innebär att bostadsrättshavaren
ansvarar för att såväl underhålla som
reparera lägenheten och att bekosta
åtgärderna.
Bostadsrättshavaren bör teckna
försäkring som omfattar
bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansvar som följer av lag och
dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande
försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i
förekommande fall för självrisk och
kostnaden för åldersavdrag.
Bostadsrättshavaren ska följa de
anvisningar som bostadsrättsföreningen
lämnar beträffande installationer
avseende avlopp, värme, gas, el, vatten,
ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i
lägenheten krävs styrelsens tillstånd
enligt § 37. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid
utföras fackmässigt.
Till lägenheten hör bland annat:
1. ytskikt på rummens väggar, golv och
tak jämte den underliggande
behandling som krävs för att anbringa
ytskiktet på ett fackmässigt sätt.
Bostadsrättshavaren ansvarar också
för fuktisolerande skikt i badrum och
våtrum
2. icke bärande innerväggar
3. inredning i lägenheten och övriga
utrymmen tillhörande lägenheten,
exempelvis: sanitetsporslin,
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys
och tvättmaskin; bostadsrättshavaren
svarar också för vattenledningar,
avstängningsventiler och i
förekommande fall
anslutningskopplingar på
vattenledning till denna inredning
4. lägenhetens ytter- och innerdörrar
med tillhörande lister, foder, karm,
tätningslister, brevinkast, lås inklusive
nycklar m m. Bostadsrättsföreningen
svarar dock för målning av
ytterdörrens yttersida. Vid byte av
lägenhetens ytterdörr skall den nya
dörren motsvarar de normer som vid
utbytet gäller för brandklassning och
ljuddämpning.

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs
på fönster och i förekommande fall
isolerglaskassett
6. till fönster och fönsterdörr hörande
beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av
utifrån synliga delar av fönster/
fönsterdörr
7. målning av radiatorer och
värmeledningar
8. ledningar för avlopp, gas, vatten och
anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i
lägenheten och betjänar endast den
aktuella lägenheten
9. armaturer för vatten (blandare,
duschmunstycke med mera) inklusive
packning, avstängningsventiler och
anslutningskopplingar på
vattenledning
10. klämringen runt golvbrunnen,
rensning av golvbrunn och vattenlås
11. eldstäder och braskaminer
12. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa,
ventilationsdon och ventilationsfläkt
om de inte är en del av husets
ventilationssystem. Installation av
anordning som påverkar husets
ventilation kräver styrelsens tillstånd
13. säkringsskåp, samtliga elledningar i
lägenheten samt brytare, eluttag och
fasta armaturer
14. brandvarnare, samt
15. elburen golvvärme och handdukstork
som bostadsrättshavare försett
lägenheten med
Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd,
garage eller annat lägenhetskomplement
har bostadsrättshavaren samma
underhålls- och reparationsansvar för
dessa utrymmen som för lägenheten
enligt ovan. Detta gäller även mark som
är upplåten med bostadsrätt.
Om lägenheten är utrustad med
balkong, altan eller hör till lägenheten
mark/uteplats som är upplåten med
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren
för renhållning och snöskottning. För
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren
för målning av insida av balkongfront/
altanfront samt golv. Målning utförs enligt
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om
lägenheten är utrustad med takterrass
ska bostadsrättshavaren därutöver se till
att avrinning för dagvatten inte hindras.
Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel
av marken/uteplatsen.
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Bostadsrättshavaren är skyldig att till
bostadsrättsföreningen anmäla fel och
brister i sådan lägenhetsutrustning/
ledningar som bostadsrättsföreningen
svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.
§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar
Bostadsrättsföreningen svarar för att
huset och bostadsrättsföreningens fasta
egendom, med undantag för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31, är väl
underhållet och hålls i gott skick.
Bostadsrättsföreningen svarar vidare för
underhåll och reparationer av följande:
1. ledningar för avlopp, värme, gas,
elektricitet och vatten, om
bostadsrättsföreningen har försett
lägenheten med ledningarna och
dessa tjänar fler än en lägenhet (så
kallade stamledningar)
2. ledningar för avlopp, gas, vatten
och anordningar för informationsöverföring som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med
och som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande eller bärande vägg
3. radiatorer och värmeledningar i
lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med
4. rökgångar (ej rökgångar i
kakelugnar) och ventilationskanaler,
inkluderat hela ventilationssystemet
inklusive ventilationsdon samt även
för spiskåpa/köksfläkt som utgör del
av husets ventilation, samt
5. i förekommande fall för brevlåda,
postbox och staket
§ 33 Brand- och vattenledningsskada
samt ohyra
För reparation på grund av brandskada
eller vattenledningsskada (skada på
grund av utströmmande tappvatten)
svarar bostadsrättshavaren endast i
begränsad omfattning i enlighet med
bostadsrättslagen.
Detta gäller även i tillämpliga delar om
det finns ohyra i lägenheten.
§ 34 Bostadsrättsföreningens
övertagande av underhållsåtgärd
Bostadsrättsföreningen får utföra
reparation samt byta inredning och
utrustning som bostadsrättshavaren enligt
§ 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska
fattas av föreningsstämma och får endast
avse åtgärd som företas i samband med
omfattande underhåll eller ombyggnad av
bostadsrättsföreningens hus och som
berör bostadsrättshavarens lägenhet.

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet
Om ett beslut som fattats på
föreningsstämma innebär att en lägenhet
som upplåtits med bostadsrätt kommer att
förändras eller i sin helhet behöva tas i
anspråk av bostadsrättsföreningen med
anledning av en om- eller tillbyggnad ska
bostadsrättshavaren ha gått med på
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger
sitt samtycke till förändringen, blir beslutet
ändå giltigt om minst två tredjedelar av de
röstande har gått med på det och beslutet
dessutom har godkänts av
hyresnämnden.
§ 36 Avhjälpande av brist
Om bostadsrättshavaren försummar sitt
ansvar för lägenhetens skick så att
annans säkerhet äventyras eller det finns
risk för omfattande skador på annans
egendom och inte efter uppmaning
avhjälper bristen i lägenhetens skick så
snart som möjligt, får bostadsrättsföreningen avhjälpa bristen på
bostadsrättshavarens bekostnad.
§ 37 Ingrepp i lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan
styrelsens tillstånd i lägenheten utföra
åtgärd som innefattar:
1. ingrepp i en bärande konstruktion
2. ändring av befintliga ledningar för
avlopp, värme, gas eller vatten,
eller
3. annan väsentlig förändring av
lägenheten
Styrelsen får bara vägra att medge
tillstånd till en åtgärd som avses i första
stycket om åtgärden är till påtaglig skada
eller olägenhet för
bostadsrättsföreningen.
§ 38 Användning av bostadsrätten
Vid användning av lägenheten ska
bostadsrättshavaren se till att de som bor
i omgivningen inte utsätts för störningar
som i sådan grad kan vara skadliga för
hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid
sin användning av lägenheten iaktta allt
som fordras för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanför
huset.
Bostadsrättshavaren ska hålla
noggrann tillsyn över att dessa
åligganden fullgörs också av de som hör
till bostadsrättshavarens hushåll, de som
besöker bostadsrättshavaren som gäst,
någon som bostadsrättshavaren har
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inrymt eller någon som på uppdrag av
bostadsrättshavaren utför arbete i
lägenheten.
Bostadsrättsföreningen kan anta
ordningsregler. Ordningsreglerna ska
vara i överensstämmelse med ortens sed.
Bostadsrättshavaren ska följa
bostadsrättsföreningens ordningsregler.
Om det förekommer störningar i
boendet ska bostadsrättsföreningen ge
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till
att störningarna omedelbart upphör. Det
gäller inte om bostadsrättshavaren sägs
upp med anledning av att störningarna är
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art
eller omfattning.

När en juridisk person innehar en
bostadslägenhet kan samtycke till
andrahandsupplåtelse endast nekas om
bostadsrättsföreningen har befogad
anledning.
Samtycke till andrahandsupplåtelse
behövs inte:
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen
av en juridisk person som hade
panträtt i bostadsrätten och som
inte antagits till medlem i
bostadsrättsföreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för
permanentboende och
bostadsrätten till lägenheten
innehas av en kommun eller ett
landsting

Om bostadsrättshavaren vet eller har
anledning att misstänka att ett föremål är
behäftat med ohyra får detta inte tas in i
lägenheten.

När samtycke inte behövs ska
bostadsrättshavaren genast meddela
styrelsen om andrahandsupplåtelsen.

§ 39 Tillträde till lägenheten
Företrädare för bostadsrättsföreningen
har rätt att få komma in i lägenheten när
det behövs för tillsyn eller för att utföra
arbete som bostadsrättsföreningen svarar
för eller för att avhjälpa brist när
bostadsrättshavaren försummar sitt
ansvar för lägenhetens skick.
När bostadsrättshavaren har avsagt sig
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren
skyldig att låta lägenheten visas på
lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se
till att bostadsrättshavaren inte drabbas
av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättsföreningen har rätt att
komma in i lägenheten och utföra
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i
huset eller på marken.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar
tillträde när bostadsrättsföreningen har
rätt till det kan bostadsrättsföreningen
ansöka om särskild handräckning vid
kronofogdemyndigheten.

§ 41 Inrymma utomstående
Bostadsrättshavaren får inte inrymma
utomstående personer i lägenheten, om
det kan medföra men för bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i
bostadsrättsföreningen.
§ 42 Ändamål med bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda
lägenheten för något annat ändamål än
det avsedda.
Bostadsrättsföreningen får dock endast
åberopa avvikelse som är av avsevärd
betydelse för bostadsrättsföreningen eller
någon medlem i bostadsrättsföreningen.

§ 40 Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin
lägenhet i andra hand till annan för
självständigt brukande endast om styrelsen
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens
samtycke bör begränsas till viss tid och ska
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte
har någon befogad anledning att vägra
samtycke.
Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får
bostadsrättshavaren ändå upplåta sin
lägenhet i andra hand om hyresnämnden
lämnar sitt tillstånd.

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt
En bostadsrättshavare får avsäga sig
bostadsrätten tidigast efter två år från
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina
förpliktelser som bostadsrättshavare.
Avsägelsen ska göras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten
till bostadsrättsföreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter
tre månader från avsägelsen eller vid det
senare månadsskifte som angetts i
avsägelsen.
§ 44 Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som
innehas med bostadsrätt och som tillträtts
är förverkad och bostadsrättsföreningen har
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9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fullgör
skyldighet som går utöver det han ska
göra enligt bostadsrättslagen och det
måste anses vara av synnerlig vikt för
bostadsrättsföreningen att skyldigheten
fullgörs, samt

rätt att säga upp bostadsrättshavaren till
avflyttning enligt följande:
1. Dröjsmål med insats eller
upplåtelseavgift
om bostadsrättshavaren dröjer med att
betala insats eller upplåtelseavgift utöver
två veckor från det att bostadsrättsföreningen efter förfallodagen anmanat
bostadsrättshavaren att fullgöra sin
betalningsskyldighet
2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren dröjer med att
betala årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse, när det gäller en
bostadslägenhet, mer än en vecka efter
förfallodagen eller, när det gäller en lokal,
mer än två vardagar efter förfallodagen
3. Olovlig upplåtelse i andra hand
om bostadsrättshavaren utan
nödvändigt samtycke eller tillstånd
upplåter lägenheten i andra hand
4. Annat ändamål
om lägenheten används för annat
ändamål än det avsedda
5. Inrymma utomstående
om bostadsrättshavaren inrymmer
utomstående personer till men för
bostadsrättsföreningen eller annan
medlem
6. Ohyra
om bostadsrättshavaren eller den, som
lägenheten upplåtits till i andra hand,
genom vårdslöshet är vållande till att det
finns ohyra i lägenheten eller om
bostadsrättshavaren genom att inte utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till
att ohyran sprids i huset
7. Vanvård, störningar och liknande
om lägenheten på annat sätt vanvårdas
eller om bostadsrättshavaren eller den
som bostadsrätten är upplåten till i andra
hand utsätter boende i omgivningen för
störningar, inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller inte följer
bostadsrättsföreningens ordningsregler
8. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar
tillträde till lägenheten när bostadsrättsföreningen har rätt till tillträde och
bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig
ursäkt för detta

10. Brottsligt förfarande
om lägenheten helt eller till väsentlig del
används för näringsverksamhet eller
därmed likartad verksamhet, vilken utgör
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår
brottsligt förfarande eller om lägenheten
används för tillfälliga sexuella förbindelser
mot ersättning.
En uppsägning ska vara skriftlig.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om
det som ligger bostadsrättshavaren till
last är av ringa betydelse.
Rättelseanmodan, uppsägning och
särskilda bestämmelser
Punkt 3-5 och 7-9
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7–9
får ske om bostadsrättshavaren låter bli
att efter tillsägelse vidta rättelse utan
dröjsmål.
Punkt 1-6 och 7-9
Är nyttjanderätten enligt punkt 1–5 eller
7–9 förverkad men sker rättelse innan
bostadsrättsföreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, får
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas
från lägenheten på den grunden. Detta
gäller inte om nyttjanderätten är förverkad
på grund av särskilt allvarliga störningar i
boendet.
Bostadsrättshavaren får inte heller
skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller
9 om bostadsrättsföreningen inte har sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning
inom tre månader från den dag då
bostadsrättsföreningen fick reda på
förhållande som avses.
Punkt 2
Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad
på grund av dröjsmål med betalning av
årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, och har bostadsrättsföreningen
med anledning av detta sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, får
denne på grund av dröjsmålet inte skiljas
från lägenheten:
1. om avgiften – när det är fråga om
en bostadslägenhet – betalas inom
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tre veckor från det att bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse
om möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid, och
meddelande om uppsägningen och
anledningen till denna har lämnats
till socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen
2. om avgiften – när det är fråga om
en lokal – betalas inom två veckor
från det att bostadsrättshavaren har
delgetts underrättelse om
möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid

socialnämnden underrättas. Vid särskilt
allvarliga störningar får uppsägning ske
utan underrättelse till socialnämnden, en
kopia av uppsägningen ska dock skickas
till socialnämnden.

Är det fråga om en bostadslägenhet får en
bostadsrättshavare inte heller skiljas från
lägenheten om bostadsrättshavaren har
varit förhindrad att betala avgiften inom den
tid som anges i första stycket 1 på grund av
sjukdom eller liknande oförutsedd
omständighet och avgiften har betalats så
snart det var möjligt, dock senast när
tvisten om avhysning avgörs i första
instans.
Vad som sägs i första stycket gäller inte
om bostadsrättshavaren, genom att vid
upprepade tillfällen inte betala avgiften, har
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få
behålla lägenheten.
Beslut om avhysning får meddelas
tidigast tredje vardagen efter utgången av
den tid som anges i första stycket 1 eller
2.
Punkt 3
Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om
det är fråga om en bostadslägenhet, inte
ske om bostadsrättshavaren utan
dröjsmål ansöker om tillstånd till
upplåtelsen och får ansökan beviljad.
Bostadsrättshavaren får endast skiljas
från lägenheten om bostadsrättsföreningen har sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Uppmaningen
att vidta rättelse ska ske inom två
månader från den dag då bostadsrättsföreningen fick reda på förhållande som
avses i punkt 3.
Punkt 7
Vid särskilt allvarliga störningar i
boendet gäller vad som sägs i punkt 7
även om någon tillsägelse om rättelse
inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska
alltid ske om bostadsrätten är upplåten i
andra hand.
Innan uppsägning får ske av
bostadslägenhet enligt punkt 7 ska

Punkt 10
En bostadsrättshavare kan skiljas från
lägenheten enligt punkt 10 endast om
bostadsrättsföreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning inom
två månader från det att bostadsrättsföreningen fick reda på förhållandet. Om
det brottsliga förfarandet har angetts till
åtal eller om förundersökning har inletts
inom samma tid, har bostadsrättsföreningen dock kvar sin rätt till
uppsägning intill dess att två månader har
gått från det att domen i brottmålet har
vunnit laga kraft eller det rättsliga
förfarandet har avslutats på något annat
sätt.
§ 45 Vissa meddelanden
När meddelande enligt nedan har
skickats från bostadsrättsföreningen i
rekommenderat brev under mottagarens
vanliga adress har bostadsrättsföreningen
gjort vad som krävs av den:
1. tillsägelse om störningar i boendet
2. tillsägelse att avhjälpa brist
3. uppmaning att betala insats eller
upplåtelseavgift
4. tillsägelse att vidta rättelse
5. meddelande till socialnämnden
6. underrättelse till panthavare
angående obetalda avgifter till
bostadsrättsföreningen
7. uppmaning till juridiska personer,
dödsbon med flera angående nekat
medlemskap
Andra meddelanden till medlemmarna
sker genom anslag på lämplig plats inom
föreningens fastighet eller genom brev.

SÄRSKILDA BESLUT
§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet
och tomträtt
Styrelsen eller firmatecknare får inte
utan föreningsstämmans godkännande
avhända bostadsrättsföreningens
fastighet, del av fastighet eller tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare får inte
heller riva eller besluta om väsentliga
förändringar av bostadsrättsföreningens
hus eller mark såsom väsentliga till-, nyoch ombyggnader av sådan egendom.
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Styrelsen eller firmatecknare får ansöka
om inteckning eller annan inskrivning i
bostadsrättsföreningens fastighet eller
tomträtt.
§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut
För giltigheten av följande beslut krävs
godkännande av styrelsen för HSB:
1. beslut att överlåta bostadsrättsföreningens fastighet, del av
fastighet eller tomträtt
2. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar
För giltigheten av följande beslut krävs
godkännande av styrelsen för HSB och
HSB Riksförbund:
3. beslut att bostadsrättsföreningen
ska träda i likvidation eller
fusioneras med annan juridisk
person
4. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar som inte

överensstämmer med av HSB
Riksförbund rekommenderade
normalstadgar för bostadsrättsföreningar
§ 48 Utträde ur HSB
Om ett beslut innebär att
bostadsrättsföreningen begär sitt utträde
ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas
på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar
av de röstande.
Vid utträde ur HSB ska bostadsrättsföreningens stadgar och firma ändras
utan tillämpning av § 47.
§ 49 Upplösning
Om bostadsrättsföreningen upplöses
ska behållna tillgångar tillfalla
medlemmarna i förhållande till
bostadsrättslägenheternas insatser.
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HSB:s Brf Grängen

MOTIONER - Styrelsens svar

STYRELSENS SVAR TILL INKOMNA MOTIONER
Motion A:

Syréner vid entré, Årstavägen 103
Styrelsen yrkar avslag till motionen och hänvisar till den skötsel- och
trädvårdsplan som vår markskötselentreprenör tar fram under 2015.

Motion B:

Växtlighet på baksidan Årstavägen 103
Styrelsen yrkar avslag till motionen med hänvisning till att träden inte
växer på vår mark. Ansvaret för ytan hanteras av Stockholms stad.

Motion C:

Växtlighet på baksidan Årstavägen 111
Styrelsen yrkar avslag till motionen med hänvisning till att träden inte
växer på vår mark. Ansvaret för ytan hanteras av Stockholms stad.

Motion D:

Kalkstensplattor Åmänningevägen 10
Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Motion E:

Pallodling
1) Styrelsen yrkar bifall till förslaget
2) Styrelsen överlåter till stämman att besluta om placering. Styrelsen
anser även att det ska ske i samråd med markskötselentreprenören.
3) Styrelsen överlåter till stämman att besluta om antal pallkragar.
Styrelsens rekommendation är 10 pallkragar.
4) Styrelsen yrkar bifall till förslaget.
5) Styrelsen yrkar avslag till förslaget.
6) Styrelsen yrkar bifall till förslaget, placering och hantering ska ske i
samråd med markskötselentreprenören.
7) Styrelsen yrkar avslag till förslaget.

Motion F:

Upprustad solterass
Styrelsen yrkar avslag till motionen i sin nuvarande form, då förslaget
att enbart lägga singel inte anses som en långsiktig lösning.
Styrelsen uppmanar därför motionären att ta fram ett annat förslag.

Motion G:

Kodlås/bricka på entréer
Styrelsen yrkar avslag till motionen då säkerheten med kodlås/bricka
inte blir förhöjd, eftersom de flesta inbrott har skett via balkongdörrar.
Problemet är även att det är en förhållandevis dyr installation och där
de tidigare analyser som gjorts visat att våra dörrpartier tyvärr inte är
tillräckligt säkra eller stabila för att hålla klåfingriga typer borta.

Motion H:

Portlås/kodlås
Styrelsen yrkar avslag på förslag om porttelefon/kodlås (se ovan). Den
översyn av portlås som påbörjats kommer att återupptas och åtgärdas.
Vi påminner även om att icke fungerande portar måste felanmälas!

Motion I:

Nyttjande av råvindar
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Att tillsätta en arbetsgrupp kräver
inte stämmobeslut. Styrelsen uppmuntrar initiativet och ser gärna att
en opartisk arbetsgrupp tillsätts och tar fram svar på de frågor som
motionen ställer.

MOTION A

Motion till bostadsrättsföreningens Grängens årsmöte 2015
Jag bor på Årstavägen 103, första våningen.
Till vänster om porten från Årstavägen sett (i rabatten) finns två syrenträd som
under åren inte ansats och tagits omhand.
De är idag stora och med sitt bladverk skymmer de, under sommarhalvåret, ljus
och möjlighet att se ut genom fönstret i lägenhetens rum som vätter mot
Årstavägen.
Förutom den förmörkande effekt som träden har är de också avvikande i relation
till den växtlighet som finns kring de andra portarna i huslängan.
Förutom syrenträden finns björkar och ytterligare träd och buskar på
gräsmattorna framför porten till Årstavägen 103.
Jag önskar att de två syrenträden tas bort.
Med vänlig hälsning
Cecilia Löfberg, lgh 1001, Årstavägen 103, 1 tr
Mobilnr
0707282846

MOTION B

Motion till bostadsrättsföreningens Grängens årsmöte 2015
Jag bor på Årstavägen 103, första våningen.
Jag har bott i lägenheten sedan augusti 2014. Redan vid inflyttning noterade jag
att lägenheten var ovanligt mörk. På grund av växtlighet på framsidan och
baksidan av huset begränsas dagsljusinsläppet till lägenheten märkbart. Mitt
vardagsrum och ett sovrum vätter mot baksidan. Här finns en liten allmänning i
form av en höjd med många träd. Under sommarhalvåret är vegetationen så tät
att det formas en "lövvägg" utanför huskroppen. Anledningen till detta, som jag
förstår det, är att man inte hållit efter för sly och annan växtlighet på slänten ner
från höjden. Här finns nu en mängd små och större träd samt sly. I en
jämförelse med baksidan av huset vid Årstavägen 107 ter sig baksidan vid
Årstavägen 103 ovårdad och ogästvänlig. På baksidan av 107:an har man hållit
efter växtligheten och har idag en trevlig, öppen och välkomnande yta som kan
nyttjas av medlemmarna under sommaren.
Ytterligare en nackdel med den täta växtligheten på baksidan av 103:an är att
inbrottstjuvar kan operera förhållandevis skyddat om de skulle vilja försöka ta
sig in på första våningen.
Mitt förslag är att endast den ursprungliga växtligheten, det vill säga de större
tallarna, behålls och att övriga träd och sly utanför 103:an tas bort. På så vis får
lägenheterna på första våningen det ljusinsläpp som var avsett, inbrottsrisken
minskar och, detta område kan bli en plats som medlemmar kan nyttja för
utevistelse under sommarhalvåret.
Med vänlig hälsning
Cecilia Löfberg, lgh 1001, Årstavägen 103, 1 tr
Mobilnr
0707282846

MOTION C

Jag läser i Grängens senaste informationsblad om gallring av växtlighet på
Siljansvägen.
Jag skulle vilja upplysa om att samma situation gällande växtlighet råder på
baksidan till Årstavägen 111.
Under de 5 år jag bott där har grenverk & vegetation förtätats betydligt.
Vi som bor på 1:a planet får inte riktigt in ljuset i lägenheterna längre.
Bla. har tallen närmst huset en gren som växt till sig & nu stjäl 2 timmar av
solljuset.
Jag har pratat med min granne på samma våning som bifaller mitt förslag.
Motionen gäller alltså en önskan om urgallring av grenar & växtlighet på
baksidan till Årstavägen 111.
Mvh:
Anders Hellström
Årstavägen 111
Tel: 076 123 65 69
Mail: ljusnelax@hotmail.com

MOTION D
Årsta 2015 02 21

Motion till Grängens årsmöte

Då kalkstensplattorna utanför vår port på Åmänningevägen 10 börjat vittra sönder så har det
uppstått en nivåskillnad som är av ondo. Jag har vid två tillfällen snavat pga detta.
Vill att befintliga plattor byts ut, likt det arbete som utförts vid portarna
Åmänningevägen 12-16
Margareta Seiden
Åmänningevägen 10

MOTION E

Motion - Pallodling i Brf Grängen
2015-02-24
Vi är en samling entusiastiska hobbyodlare. Än så länge har det mest rört sig om våra balkonger och
fönsterlådor, men vi är intresserade av att nu kunna odla grödor som kräver djupare jord och lite större
yta. Som tusentals andra har vi ställt oss i kö för en odlingslott via Stockholms stad, men väntetiden är
i de flesta fall flera år. Därför vill vi att Brf Grängen ska upplåta plats åt en pallkrageodling, samt
eventuellt stödja odlingen ekonomiskt.
Förutom att det innebär en möjlighet att odla egen mat eller andra växter, är vår erfarenhet att det skapar
en trivsam mötesplats och värdefull utemiljö för de boende. Ett mervärde för alla i föreningen helt enkelt.
Därför föreslår vi:
1. Att pallkragar för odling ställs upp på föreningens mark.
2. Efter noggranna undersökningar angående tillgång till vatten, solljus och risk för skadedjur, har
vi kommit fram till att den bästa platsen för en pallodling skulle vara:
a. Innergården mellan Årstavägen 91-95 och Åmänningevägen 10-16 eller
b. Siljansvägen 43-45 och Åmänningenvägen 18-20
3. Att en intressegrupp bildas av alla som är intresserade av att ha en egen pallkrage för odling.
4. Att intressegruppen tar ansvar för att pallarna införskaffas, placeras, sköts och transporteras bort
på ett tillfredsställande sätt.
5. Att styrelsen avsätter medel motsvarande det utrymme som trädgårdsgruppen fick att disponera
(10 000 kronor). De pengarna användes aldrig av trädgårdsgruppen och därför ber vi om en
omallokering av dessa.
6. Att det i anslutning till pallodlingen uppförs en kompost som också kan användas till annat
mindre trädgårdsrens i föreningen.
7. Att vid pallodlingen också uppföra en spaljé ihopbyggd med våra lådor.

Avsändare:
Björn Wendelborn Barr (Siljansvägen 45)
Karin Dofs (Siljansvägen 45)
Hanna Björling (Åmänningevägen 18)
Isabella Stattin (Åmänningevägen 18)
Sara Ewerth (Årstavägen 95)
Lillemor Nesser (Siljansvägen 71)
Andreas Sjöholm (Siljansvägen 71)

Motion till Brf Grängens Årsmöte: Upprustad solterass

MOTION F
Årsta 2015-02-26

Grönområdena runt våra fastigheter lämnar tyvärr en del i övrigt att önska. Inte minst baksidorna
av våra hus, där eftersatt trädskötsel och slybekämpning gör gräsytorna mörka och råkalla. Inbjudande mötesplatser för oss som grannar finns endast ett fåtal.
En nu öde plats bakom Siljansvägen 65-67 skulle dock kunna vara en pärla, för alla boende, mitt
i denna djungel. Det är en stenmursinramad terrass i bästa söderläge, där det idag står 3 tämligen oanvända och slitna mattpiskarställningar på väldigt gropig och hålig asfalt.

Vi ser framför oss hur platsen kan göras inbjudande och användbar genom följande förändring:
a) Piskställningarna avlägsnas; antingen kasseras de om de inte används, annars flyttas upp
på gräsytan mellan terrassen och huskroppen där de fortfarande kan användas.
b) Grovt singel läggs uppepå den sargade asfalten för att på ett enkelt och billigt sätt åtgärda
det dåliga underlaget.
c)

På denna singel placeras ett par träbänkar eller stolar och bord i bästa solläge för alla i
föreningen att använda och umgås på. Vi som önskar plantera och snygga till ytterligare i
vår förening får då också en fin plats att ställa krukor med växter i, samt eventuella pallkragar för odling (förutsatt att den motionen bifalles) – också det till allas trevnad.

d)

En platsbyggd grill som kan nyttjas av alla i föreningen uppförs, på liknande sätt som
gjorts bakom t.ex. Årstavägen 85-89, förutsatt att avståndet till huset anses stort nog.

Förslaget till årsmötet är att ge ett godkännande att piskställningarna avlägsnas (eller förflyttas
till annan plats om intresse för dem finns), att det ges ekonomiska förutsättningar att införskaffa
singel till ovan nämnda yta samt inköp och montering av ett par enklare utemöbler och en grill.
Förberedelser och tillhörande fysiskt arbete föreslås att det genomförs av oss boende inför och i
samband med föreningens vårstädning 2015. Behov av inhyrda hantverkare ska hållas till ett
minimum, men kan inte uteslutas.

Andreas Sjöholm & Lillemor Nesset, Siljansvägen 71
Lina Ekberg & Sara Samuelsson, Siljansvägen 71
Anna Avilov, Siljansvägen 65
Hanna Björling, Åmänningevägen 18
Annika Karlsson, Siljansvägen 69
Jessica Karlsson, Siljansvägen 73

MOTION G

MOTION TILL BRF GRÄNGEN INFÖR ÅRSMÖTET DEN 23/3-2015

Det är viktigt för de boende i föreningen att det finns en större trygghet. Det har
skett många inbrott i området och i föreningen den senaste tiden.
Med anledning av det motionerar jag om att styrelsen arbetar för installation av
portlås med kod eller med någon sorts bricka.

Nadine Jurdzinski
Siljansvägen 73

MOTION H

Till Bostadsrättsföreningen Grängen
Föreningsstämma 150323
Ang: Översyn och reparation av portlås och om möjligt
installation av porttelefoner/portkod i samtliga portar.
Föreningens portar står olåsta dagtid, vilket gör det möjligt
för obehöriga att obemärkt komma in i trapphusen. I föreningen
finns dessutom trasiga lås i portar, vilka då inte heller
låses nattetid, utan står olåsta dygnet runt.
Fri tillgång till trapphusen bör innebära ökad risk för
inbrott och skadegörelse. Det innebär också att oseriösa
försäljare har åtkomst och kan knacka dörr.
Porttelefoner skulle höja standarden på fastigheterna och vi
anser att det är tryggare att bo i ett hus med låst port och
porttelefon än i ett hus där obehöriga kan ta sig in i
trapphuset.
Vi föreslår att styrelsen utreder möjligheterna att installera
porttelefoner men ändå bevara de fina gamla dörrarna.
Om ovanstående inte är möjligt så föreslår vi att reparation
av de trasiga portarna prioriteras så att samtliga portar står
låsta nattetid.

Anna Harr och Olov Renberg
Lägenhet 69, Årstavägen 93
Stockholm 150228

MOTION I
Årsta 20150228

Motion till Brf Grängens årsmöte 2015
Arbetsgrupp för utredning av nyttjande av råvind
Vi vill tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna för föreningens medlemmar som
bor högst upp att köpa loss vindsutrymmet ovanför lägenheten och bygga ut befintlig
lägenhet.
Vi har varit i kontakt med Ombyggnadsspecialisterna (www.byggaom.se), som har lång
erfarenhet av att rita om vindar. De har tidigare utfört denna typ av arbete på en liknande
fastighet i Årsta och enligt dem är det fullt möjligt att bygga om råvinden. Därför vill vi gå
vidare med denna fråga.
Frågor som vi vill få svar på:
● Är projektet genomförbart vad gäller tekniska förutsättningar,
administration och ekonomi?
● Hur ser intresset ut i föreningen?
● Hur mycket skall föreningen göra själv?
● Vilka tjänster skall upphandlas och hur?

Målet för gruppen är att ta fram ett underlag så att föreningen kan ta ställning till om
medlemmar ska kunna köpa råvind för utbyggnad av lägenhet.

Magnus Moström
Årstavägen 105
Johanna och Mårten Norén
Årstavägen 105

Fiberbredband – Uppföljning med anledning av
föregående års stämma
På föreningsstämman 2014 antogs en motion om att föreningen skulle utreda
möjligheterna till installation och anslutning till den optiska fiberkabel som
Stokab dragit in i våra fastigheter. Styrelsen vill därför avrapportera med en kort
sammanfattning från utredningen.
På stämman den 23/3 öppnar vi för en frågestund, däremot så avvaktar vi med
ett beslut i frågan just nu.

Infrastruktur – Vilka möjligheter finns?
Den modell som är klart vanligast och som vi också tittat på i utredningen, är ett
fastighetsnät med fiberkabel i källaren som ansluts till Stockholms stadsnät. Från
nätet dras sedan kopparkabel upp till samtliga lägenheter.
Kostnaden för nätet kan finansieras av föreningen eller operatören. Båda
alternativen har sina för- och nackdelar. Ett annat möjligt alternativ är att
föreningen inte alls bygger ett fibernät utan istället nyttjar det befintliga Com
Hem-nätet för att erbjuda bredbandstjänster kollektivt till medlemmarna.
Alternativ 1
Föreningen bekostar installation av fastighetsnätet själva. Nätet ansluts till
Stockholms stadsnät. Tjänsteavtal skrivs med en eller flera operatörer.
+ Större frihet
+ Kortare avtalstid
- Större initial kostnad i början
- Risk att föreningen blir driftansvarig
Exempel på bredbandsoperatörer: Alltele, Ownit
Alternativ 2
Föreningen ingår avtal med en operatör som bekostar nätet. Nätet ansluts till
Stockholms stadsnät, men är låst till en operatör under avtalstiden.
+ Ett företag tar hand om installation och drift
+ Ingen installationskostnad
- Lång avtalstid
- Liten frihet att välja operatör de första åren
Exempel på bredbandsoperatörer: Bredbandsbolaget, Telia

Alternativ 3
Föreningen skriver avtal med Com Hem om kollektiva bredbandstjänster via det
befintliga koaxial-nätet.
+ Com Hems bredband blir mer prisvärt jämfört med nu
+ Ingen installationskostnad, nätet finns redan
- Ej fiber
- Endast en operatör att välja på.
Bredbandsoperatörer: Com Hem

Tjänsterna – Vad kostar det?
Som bostadsrättsförening har man möjlighet att teckna två typer av
bredbandsavtal, individuellt eller kollektivt. Vid en kollektiv lösning tecknar
föreningen ett abonnemang för samtliga hushåll. Kostnaden läggs sedan på
månadsavgiften. Exempelpriserna nedan avser en kollektiv anslutning.

Gruppavtal Bredband 100 / 100 Mbit + abonnemangsavgift för hemtelefoni
Avtalstid: 3 år
Kostnad: Installationskostnad ca 600.000 – 800.000 kr, månadsavgift 85 kr
Innebär en installationskostnad per hushåll på cirka 2 400 kr. 85 kr
debiteras därefter på månadsavierna för varje hushåll.

Gruppavtal Bredband 100 / 100 Mbit + abonnemangsavgift för hemtelefoni
Avtalstid: 5 år
Kostnad: Installationskostnad 0 kr, månadsavgift 125 kr
Innebär att 125 kr debiteras på månadsavierna för varje hushåll.

Gruppavtal Bredband 100 / 10 Mbit + abonnemangsavgift för hemtelefoni
Avtalstid: 3 år
Kostnad: Installationskostnad: 0 kr, månadsavgift ca 120 kr
Innebär att ca 120 kr debiteras på månadsavierna för varje hushåll.

