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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Grängen kallas härmed till
Ordinarie Föreningsstämma, i Brf Grängens gemensamhetslokal
Grängerian på Siljansvägen 58, måndag 21 mars 2016 kl 19:00.
Kaffe med dopp kommer att serveras från klockan 18:30.
Motioner, samt styrelsens svar till desamma, finns utlagda i tvättstugorna.
Årsredovisning och till stämman tillhörande övrig information delas ut till
samtliga lägenheter i föreningen innan stämman.
Regler om rösträtt samt hantering av ombud och fullmakter finns att läsa i
våra stadgar. De finns på vår hemsida samt utlagda i våra tvättstugor.
Med hänsyn till viktiga frågor av bland annat ekonomisk natur som
behandlas på årsstämman, uppmanar styrelsen till god uppslutning.
Bostadsrättsbevis (den gröna boken) eller legitimation skall uppvisas vid
ingången i samband med utdelningen av röstkort.
Välkomna!
Styrelsen
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ÅRSSTÄMMA 2016-03-21

DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMA
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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
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§17

Presentation av HSB-ledamot
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representanter i HSB

§23

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av
medlemmar anmälda ärenden
- Proposition från styrelsen – Avvecklande av inre fond
- Motion A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K och L från medlemmar
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Föreningsstämmans avslutande
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Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM ARVODEN
Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår en förändring av styrelsens arvode på så sätt att inget
fast arvode betalas ut per bevistat styrelsemöte. Istället införlivas motsvarande
summa, som skulle ha utbetalats om samtliga ledamöter deltog på samtliga
möten under året, för styrelsen att fördela internt (för 2015 var den siffran 57
600 kr). Utöver det föreslås en höjning av det totala arvodet med ca 50 % av ett
PBB, Prisbasbelopp (1 PBB = 44 300 kr år 2016) för att bättre överensstämma
med styrelsens arbetsbelastning.
Styrelsens arvode föreslås därmed för 2016 vara:
· Arvode att fördela internt: 350% av ett PBB (2016 blir det 155 050 kr).

Arvode till övriga funktioner

Arvodet till föreningens övriga funktioner föreslås vara oförändrat i förhållande
till PBB.
Detta förslag skulle för 2016 ge följande ersättningar:
·
·
·
·
·

Hobbyrummet
Lilla 60
Grängerian
Gästrummet
Revisor

3,5 % av PBB
3,5 % av PBB
3,5 % av PBB
7,0 % av PBB
14,0 % av PBB

1551
1551
1551
3101
6202

kr
kr
kr
kr
kr

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 2015: Ted Clemmedsson, Lillemor Nesset.

Arvode till Valberedningen

Styrelsen föreslår att arvodet till Valberedningen för kommande mandatperiod är
oförändrad efter den höjning som förra årets stämma beslutade. Det föreslagna
arvodet blir därmed 20 % av PBB (motsvarnde 8860 kr), som Valberedningen
får fördela fritt mellan sig, på ett sätt som återspeglar den arbetsfördelning som
varit under året.
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Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM LEDAMÖTER OCH REVISORER
Valberedningen har under året inte varit fulltalig eller verksam förrän då endast
3 månader återstod till tryckningen av denna text. Först på extrastämman den
30 november 2015 valdes en valberedning med minsta antalet ledamöter (2). Vi
har därefter arbetat mycket intensivt för att få en bild av vilka erfarenheter och
tankar som fanns i nuvarande styrelsen, samt för att fylla det behov av nya
förtroendevalda som nu föreligger. Arbetet har varit mycket tidskrävande och
svårt, och inneburit en mängd kontakter med ett 60-tal 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 arbetat intensivt för att uppfylla och
lyckades precis på målsnöret få klart med 9 kandidater som ställer upp för val.

Nuvarande styrelse
· Fredrik Persson, Eva Hammarstedt och Christian Pastoor har ytterligare 1
år kvar på sin mandatperiod i styrelsen och sitter kvar.
· Conny Olofsson har 1 år kvar på sin mandatperiod men väljer att avgå nu.
· Markus Olsson har en mandatperiod som löper ut. Han ställer upp för
omval.
· Michael Scheibe, Ia Magnusson och Åsa Östedt har mandatperioder som
löper ut vid årsstämman. De väljer att inte ställa upp för omval.

Fyllnadsval

Valberedningen föreslår att Tove Älvemark väljs in i styrelsen på 1 år som
fyllnadsval för Conny Olofsson som nu avgår.
·

Tove Älvemark är 48 år, och bosatt i föreningen sedan hösten 2010. Hon
är civilekonom och arbetar som stiftelseansvarig på Karolinska Institutet.
Hon har tidigare suttit i Grängens styrelse under 2 år (2012-2013) och
hade då rollen som ekonomiansvarig. Tove vill gärna bidra till en solid och
välskött förening, där det är ordning och reda – inte minst i ekonomin.

Omval

Valberedningen föreslår att Markus Olsson återväljs in i styrelsen på 2 år.
·

Markus Olsson är 33 år och bor i föreningen sedan 4 år tillbaka. Han
arbetar som interaktionsdesigner, just nu på Systembolagets huvudkontor
där han utvecklar deras externa webbplats och andra interna system.
Markus satt i styrelsen i sin förra brf i ca 3 år, och har nu suttit i Grängens
styrelse i 2 år. Han har varit både informationsansvarig och vice
sekreterare under dessa år, samt under det senaste året även haft
ansvaret för föreningens nycklar. Markus vill jobba med trivseln i
föreningen, samt verka för att föreningens interna processer och rutiner
blir så effektiva som möjligt.
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Valberedningens förslag

Nyval

Valberedningen föreslår att Amanda Idberg väljs in i styrelsen på 1 år.
·

Amanda Idberg är 32 år gammal, och bosatt i Grängen sedan 2007. Hon
arbetar på Myndigheten för tillgängliga medier, som erbjuder anpassad
och bred tillgång till olika sorters information. Hon är en van
kommunikatör, som gärna arbetar med information och dokumentation i
styrelsen. Amanda har också bra koll på vad som händer och är på gång i
Årsta, och vill gärna knyta samman vår förening med lokalsamhället.

Valberedningen föreslår att Simon Davidsson, Ivan de Ru och Elisabet Broberg
väljs in på 2 år.
·

Simon Davidsson är 27 år, och bor i Grängen sedan maj 2015. Han jobbar
som konsult på Pineberry, vilket innebär att han hjälper företag med att
lyckas med sin digitala marknadsföring. Han är utbildad civilekonom och
har tidigare jobbat med personlig rådgivning inom bank och försäkring.
Simon har också erfarenhet av förvaltning av grönytor samt
anläggningsjobb sedan sin tid som vaktmästare på kyrkogård. Dessa
erfarenheter, samt vana av att arbeta i projektform, ta fram underlag och
driva projekt på egen hand, kan vara tillgångar i styrelsen.

·

Ivan de Ru är 36 år gammal och har bott i Grängen i 3,5 år. Han arbetar
som IT-konsult och hjälper då företag och organisationer med olika ITlösningar. Ivan är en van kommunikatör, som tycker om att lära sig nya
saker, och som är öppen för i stort sett alla uppdrag inom styrelsen. Han
tänker att han bl.a. kan bidra till att utveckla föreningens hemsida och
skapa en effektiv dokumenthantering. Han är också engagerad och driftig
som person och får mycket saker gjorda.

·

Elisabet Broberg är 73 år, och har bott i Grängen sedan 1967. Hon är
sedan många år pensionär, men har tidigare arbetat som statistikansvarig
och chef för Arbetsmiljöverkets statistikenhet. Numer ägnar hon gärna sin
fritid åt skidåkning, folkdans, böcker och friluftsliv. Hon vill gärna bidra
med seniorernas perspektiv och erfarenheter i styrelsen.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår sittande ordförande, Fredrik Persson, som ordförande i
Grängens styrelse även under verksamhetsåret 2016.
·

Fredrik Persson är 39 år gammal och jobbar som systemingenjör på Saab.
Han har bott i Grängen sedan 2006 och var först husvärd innan han 2011
även blev styrelseledamot. Tidigare hade Fredrik rollen som informationsansvarig, men har nu varit ordförande i styrelsen under 2 år. 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.

Val av revisorer

Valberedningen presenterar förslag till revisor på årsstämman.
Valberedningen 2015: Ted Clemmedsson & Lillemor Nesset.
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Proposition från styrelsen

PROPOSITION TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2016-03-21
Angående avskaffande av den inre fonden
Bakgrund
Föreningen har under lång tid haft en månatlig avsättning av månadsavgiften till
respektive bostadsrätts inre fond. Syftet har varit att öronmärka pengar för
reparationer/underhåll av de delar av bostadsrätten som bostadsrättshavaren har
ansvar för. Uttag från fonden har beviljats mot uppvisande av kvitto för utlägg.
Tanken med fonden har från början varit god, men då det är en väldigt liten summa
som avsätts varje månad räcker fonden numera inte till vid större underhåll i
bostadsrätten. Allt fler föreningar väljer också att avskaffa fonden för inre underhåll,
dels för att den är en förlegad sparform som inte genererar några stora summor över
tid samt att det trots allt är en månatlig avsättning av likvida medel som kunde
koncentreras till drift och underhåll. Hantering av fonden tar tid i anspråk, både för
medlemmar och för styrelse, eftersom det ofta uppstår frågor om vilken typ av
underhåll som fonden kan användas till.

Styrelsens förslag
Med grund i ovanstående föreslår styrelsen till stämman
att den inre fonden ska avskaffas
att styrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för att återföra fonderade pengar till
bostadsrätterna

HSB:s Brf Grängen

MOTIONER - Styrelsens svar

STYRELSENS SVAR TILL INKOMNA MOTIONER
Att skriva en motion
Motioner till stämman ska lämnas in i god tid för att möjliggöra för
styrelsen att analysera den och därefter ge en rekommendation till
stämman. Våra stadgar säger att senaste inlämning är sista februari. Vi
vill återigen påminna samtliga som vill skriva en eller flera motioner att
den ska innehålla en kort bakgrund till ärendet samt att det ska finnas
ett tydligt förslag för stämman att ta ställning till.
Motion A:

Ökad temperatur i lägenheter
Inlämnad: 2016-02-25
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Dels eftersom en ökning av
temperaturen ger stora kostnader i form av ytterligare insatser där
arbetet i samtliga lägenheter och lokaler i stor omfattning måste göras
om. Det ger även en ökad driftskostnad för föreningen. Styrelsen vill
även avvakta till dess att åtgärder har genomförts med avseende på
vår ventilation, som kan ha en positiv påverkan på temperaturen i
lägenheterna. Utöver detta vill styrelsen även påpeka att 20-21°C är en
vedertagen standard bland många andra större hyresbolag.

Motion B:

Sandförvaring och plantering utanför Årstavägen 91
Inlämnad: 2016-02-27
Styrelsen yrkar bifall till den del av motionen som hänvisar till att göra
en plantering av ytan där sandförvaringen nu står och att arbetet
planeras och utförs när ekonomin tillåter.
Utrustningen, som används av vår vinterskötselentreprenör har fått
denna placering då det ej fanns annan plats att ställa den på. Så snart
vintern är slut kommer utrustningen att förflyttas. Till nästa vinter är
förhoppningen att en annan plats att ställa den på kan iordningställas.

Motion C:

Störningar
Inlämnad: 2016-02-27
Styrelsen yrkar avslag till motionen i dess nuvarande form. Däremot
uppmanar vi samtliga boende att ta hänsyn till grannar i samband med
fest. Grängerian har redan tydliga ordningsregler som den som hyr ska
följa. Styrelsen tar ändå till sig detta påpekande och väljer därför att
dela ut störningslistor till boende på Årstavägen 91 för att se hur
omfattande de upplevda störningarna är i samband med fest i huset
eller i Grängerian.
Angående fimpar och burkar vid portalen vill styrelsen även här
uppmana samtliga boende att visa hänsyn, utan att ta till bestraffning.

Motion D: Kodlås
Inlämnad: 2016-02-27
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Styrelsen vill dock informera om
att vi undersöker vilka lösningar som finns som ersättning för vårt
nuvarande låssystem som börjar bli till åren och därmed krånglar till
och från på fler och fler platser i föreningen.
Motion E:

Gallergrind
Inlämnad: 2016-02-28
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Se motivering till motion C som tar
upp nästan samma ärende. I det arbete som beskrivs i svaret till
motion D kommer även detta ärende att tas i beaktning.
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Motion F:

MOTIONER - Styrelsens svar

Gym
Inlämnad: 2016-02-28
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Det finns tre professionella gym att
välja på här i Årsta. De festlokaler vi har är dessutom frekvent
utnyttjade och uppskattade av våra medlemmar.

Motion G: Upprustning av innergård
Inlämnad: 2016-02-28
Styrelsen yrkar bifall till motionen, med utförandetid när vår ekonomi
tillåter. Se även svar och motivering till Motion B ovan. Angående grill
hänvisar vi till den nyligen uppförda grillen som finns i närheten, på
baksidan av Årstavägen 85-89.
Motion H: Fönster
Styrelsen yrkar bifall till motionen med avseende på att se över status
på våra fönster. Vår underhållsplan anger att fönster ska målas och
hanteras (utvändigt) under 2017.
Motion I:

Portlås till entréer
Inlämnad: 2016-02-28
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 kan bli 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. Som
angivits i svar till motion D undersöker styrelsen vilka alternativ som
finns. Ett byte till bricksystem skulle även kunna användas för många
andra funktioner, som tex bokning av tvättstugetider, bastu och andra
lokaler.

Motion J:

Kortare tvättider
Inlämnad: 2016-02-28
Styrelsen yrkar avslag till motionen. I stora tvättstugan finns redan
olika tidsintervall för maskiner att använda för den som har lite eller
mycket tvätt.

Motion K:

Cykel och barnvagnsförråd
Inlämnad: 2016-02-28
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Styrelsen arbetar med att se över
våra lokaler och nyttjandet av dem. Tills vidare kan cykelförråd på
Siljansvägen 51 nyttjas.

Motion L:

Bidrag till råvindsprojektet
Inlämnad: 2016-02-28
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Styrelsens åsikt är densamma som
förra året, där föreningens medlemmar inte ska bekosta några
förändringar som främst är till gagn för en begränsad del av de boende.

Årsta 2016-02-11

A

Motion, Brf Grängen:

Värmen i Brf Grängen
Vi upplever att vi tidigare har haft en god värme i lägenheterna.
Styrelsen i föreningen har i samband med värmeprojektet beslutat att
termostaterna skall vara inställda på en max. temperatur 21 gr C.
Vi är medvetna om att en högre temperatur kostar pengar men vi tycker att det
är värt med att ha en högre temperatur.
Vi yrkar att föreningen beslutar att termostaten ändras till en max. temperatur
på 23 gr C.
Seniorklubb Grängen
Anki Olsen, Årstavägen 85
Stina Friberg, Årstavägen 109
Lena Malm, Årstavägen 107
Ingegerd Strandbrink, Siljansvägen 73
Gertie Carblom, Siljansvägen 53

B

Motion till stämman
En fråga. Måste den där stora konstruktionen från Haninge åkeri stå precis där vår
utsikt är från balkonger o v rum Årstavägen 91. Det ser inte så kul ut. Går det att hitta
ngn annan undanskymd plats att ställa den på? Vore bättre för trivseln att plantera ngt
där istället. Göra en plantering.

Ola Höglund, Årstavägen 91

C

Motion till stämman
1 störningar hög musik sent in på nätterna efter 22:00. Händer hela tiden. På helgerna.
Varit några tillfällen när fester slutar 04:00 med dånande musik. Styrelsen behöver gå
ut med påminnelse och bestraffningar för de som inte följer reglerna stadgarna. Vi som
bor ovan grängerian är extra utsatta. Då husen är extremt lyhörda och väggarna är
gjorda av sand gräs och leder ljudet rakt upp i lgh. Vilket inte betongväggar gör.
Därför vore det bra med en övre tidsgräns för fest i grängerian vid 24:00. När det är
fest där går det inte att sova.
2. Cigarettfimpar vid portalen entren ser inte trevligt ut folk släcker cigaretter på
tegelcäggen lämnar sotiga fläckar. Brukar stå ölburkar i hyllan på väggen efter helgen
och ser sunkigt ut.

Ola Höglund, Årstavägen 91

D
Motion till stämman
Förslag ; skaffa kodlås till portarna som iaf i nr 91 inte låses ordentligt obehöriga kan
komma in nattetid. Kolla kostnad med min gamla förening Brfbolmen1 Möckelvägen
Linde i Årsta. De har precis skaffat portkod kodlås.
Ola Höglund, Årstavägen 91

E

Motion till stämmnan
Skaffa gallergrind med kodlås till portalen entren till innergården siljansvägen vid
expeditionen.så obehöriga inte använder portalen gången som rökruta. Tror att gäster
som bor i gästrummet , använder relaxen som ställer ölburkar o slänger fimpar i entren
/ gången. Standard att behöva plocka ölburkar på väg till jobbet o slänga på måndag
morgon. Vilket börjar kännas trist.

Ola Höglund, Årstavägen 91

F

Motion stämman gym
Att göra om ngt av festlokalerna till motionsrum / gym. Alt skaffa motionscykel och
lite hantlar pilatesboll till relaxrummet och använda det som gym. Eller göra om lilla
60 till gym.

Ola Höglund, Årstavägen 91

G

Motion innergård
Rusta upp innegård årstavägen 91. Stenlägga grusplan . Skapa olika rum med växter
och bygga trädäck för utegrupp och inmurad grill. Krukor med växter. Anlita
trädgårdsarkitekt. Känner en duktig kille en kollega.

Ola Höglund, Årstavägen 91

H

Motion fönster
Trälisterna ramarna till fönstren har sett sina bästa dagar och börjar ruttna. Behövs ses
över. Det kan vara bra att samtidigt göra en bullermätning, inte bara de lägenheter som
vätter mot Åmänningevägen. Utan även för oss en bit in. Jag hör trafiken från
Åmänningevägen och Essingeleden genom fönstren fast de är stängda, Bor på
Årstavägen 91. OM det skulle gå att byta ut mot treglas tysta fönster bullerskyddande
fönster vore det toppen. Mina fönster är repiga o gamla och behöver ändå bytas ut
inom kort.

Ola Höglund, Årstavägen 91

Motion :

Portlås till entréer

I

Bakgrund:
Senare tidens ökade antalet inbrott som sker i området gör det
osäkert att inte ha lås på entréerna till våra trapphus.
Förslag:
Installation av kodlås eller bricklås på samtliga entréer i
föreningen.

Motion : Kortare tvättider

J

Bakgrund:
I dagsläget har man tvättid tre timmar med ytterligare en
timmas torktid. I de flesta fall används bara tvättmaskinerna
i en timma och resterade två timmar står de oanvända till
nästa tvättid.
Förslag:
Förkorta tvättiderna till 2 timmar med en timmas ytterligare
torktid för att effektivisera användandet av tvättstugorna och
maskinerna. Alternativt kan man göra det möjligt att använda
maskinerna om den som har tvättider inte längre använder
maskinerna och det är tid kvar på tvättpasset.

Motion : Cykel och barnvagnsförråd

K

Bakgrund:
Det finns ingen plats för varken cyklar eller barnvagnar i
nuvarande cykelförråd vid Siljansvägen 45-47. I brist på andra
förvaringsmöjligheter placeras cyklar och barnvagnar i
korridoren och under trappan vilket inte är bra för
brandutrymning eller säkerheten.
Förslag:
Gamla tvättstugan görs om till cykel och barnvagnsförråd.

Hanna Skoglund
Siljansvägen 47

L
Motion till Brf Grängens årsmöte 2016
Finansiering för att komma vidare med råvindsprojektet
Vid årsstämman 2015 yrkades bifall till att 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.
Efter en flygbladsinventering visade det sig att nära hälften av alla 80 medlemmar med råvind
ovanför var intresserade av en eventuell utbyggnad. Arbetsgruppen har under året varit i
kontakt med bl.a. stadsbyggnadskontoret, en arkitektbyrå och en byggnadsingenjör för att få
en bild av hur möjligheterna ser ut och hur man skulle kunna gå tillväga. Hittills har vi inte
stött på någon uppgift som pekar på att projektet inte är genomförbart. Däremot behöver vi
göra en mer omfattande undersökning för att få ett bättre underlag. Under hösten tog vi därför
in offerter in från olika arkitekt- och byggfirmor, men gick inte vidare med något av
alternativen då det inte fanns någon budget för arbetet.
Vi har nu via Offerta fått in en färsk offert från Enflo Arkitekter som vill ta sig an uppdraget
att hjälpa oss vidare. Enligt den arkitekt vi hade här på ett uppstartsmöte har vinden de fysiska
förutsättningar som krävs för att vi ska kunna gå vidare. Firman har återkommit med en offert
som innebär att de tar fram ett utredningsmaterial innehållandes projektets förutsättningar,
storlek, övergripande ekonomi samt illustrationer på ett typ-fall. Offerten ligger på 10 000
kronor exkl. moms och vi efterfrågar nu denna summa för att kunna komma vidare.
Magnus Moström
Årstavägen 105
Johanna och Mårten Norén
Årstavägen 105

