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Stämma r Dagordning
Medlemmarnt i HSB:s Brf Porkala kallas härmed till ordinarieföreningsstämma

torsdagen den 31 maj 2012 kl. 18.00 i Aksllokyrkan

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 justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

7 Fräga om kallelse behörigen skett

8 Styrelsensårsredovisning

9 Revisorernas berättelse

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

l2 Beslut r fräga om ansvarsfrihet för styrelsen

13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

14 Val av revisor och suppleant

15 Val av valberedning

l6 Erforderligt val av representation i HSB

77 Fräga om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning

18 Anmälda ärenden - Motioner och frågor

19 Förslag från styrelsen att anta HSB:s nya normalstadgar

20 Avslutning

Vid den ordinarie förenings- bud med skriftlig, dagtecknad Vid föreningsstämman kan med-
stämman har varje medlem en fullmakt. Endast medlems ma- lem medföra ett biträde. Samma
röst. Innehar flera medlemmar ke, maka, med medlemmen var- krav på biträdet gäller som för
en bostadsrätt gemensamt, har aktigt sammanboende, närståen- ombudet (se ovan).
de dock tillsammans endast en de eller annan medlem fär vara OBS! För att erhålla röstkort
röst. ombud. krävs att godkänd ID-handling

Röstberättigad är endast den Medlem, som är juridisk per- medtages till stämman.
medlem som fullgjort sina för- son, får dock som ombud före-
pliktelser mot föreningen. trädas av icke-medlem. Ingen

får dock som ombud företräda KISTA i mai 2012
Medlem kan företrädas av om- mer än en person. Styrelsen
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Arsredovisninq för 201 0
Styrelsen för HSB:s bostadsrcittsförenir/Porkala nr 24g i Stockholm, med organi-
sationsnummer 716417-7987, får hcirmed avge följande redovisning för verksamhe-
ten under rc)kenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31.
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1 Förvaltningsberättelse år 2011

1.1 Föreningen allmänt
Föreningens fastigheter byggdes 1975-1977 och bostadsrättsföreningen (BrfPorkala) bildades den 7 rnaj 1982
och registrerades vid lärrsstyrelsen den 5 juli 1982.

Föreningen innehar tomträtten till samt äger och förvaltar sarntliga byggnader på fastigheterna Porkala l, 3-4
och l-14 inom stadsdelen Akalla i Kista församling i Stockholms Komrnun.
Föreningen äger l8 bostadshus med en total lägenhetsyta orn 58 347 nt2 och en total lokalytaorn2 996 rn2.

Av föreningens 823 bostadsrättslägenheter upplåts, per 2011-12-31,809 lägenheter med bostadsrätt*//, rnedan
resterande 14 är hyresrätter. Under året har 88 lägenhetsöverlåtelser och l lägenhetsupplåtelse skett.
Per 2010-12-31 hade föreningen 985 rnedlemmar förutom HSB Stockholm med dess styrelseledarnot och
suppleant.
*l) 

På gruncl avfelrciknirtg, har uppgifterna i ticligare retlovisningur taritfel. Vicl en genontgång av uppgifterna
seclan 2007, eir det nu konslalerat att det rir ovunstående uppgft (823/809/11) som cir den korrekta.

1.2 Föreningens administration
1.2.1 Föreningens styrelse
Ord i narie sty rel seledamöter fr.o.rn. 201 1 - 06 -07 :

Namn
Lars-Ake Hedberg
Marianne Bergstön
Reija Rissanen

Mats Björndahl
Bela Johansson
Dariush Adineh
Georsios Kantenidis
Fred Äkesson

Suppleanter fr.o.m. 201 I -06-07 :

Namn
Göran Lindgren
Anders Lagnefeldt
Jonas Erkenborn

Kommentar
Ordförande
Vice ordförande, personalansvarig (t.o.rn. 201 l-10-30)
Ledarnot, stud ieorgan isatör, mark-och i nforrnation sa n svarig
Vice ordförande, personalansvarig (fr.o.m. 201 l-ll-01)
Sekreterare
Ledamot, ekonom iansvarig
Ledarnot. byggansvarig
Leda mot. rn ark an svarig (fr.o.rn. 201 I -08-22)
Ledamot, utsedd av HSB

Kommentar
Suppleant I

Suppleant 2
Suppleant, utsedd av HSB

Föreningerts firrna har tecknats av Lars-Äke Hedberg, Marianne Bergst6n (t.o.m. 201l-10-30), Reija Rissanen
(fr.o.rn. 201l-ll-01), Mats Björndahl och Bela Johansson, två i förening, fr.o.m. 2011-06-01.

1.2.2 Sammanträden
Ordinarie föreningsstämrna hölls 2011-06-0'7. Extrastärnmor hölls den22 augusti och den 24 oktober.
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit l2 protokollförda sammanträden.
Under räkenskapsåret har ytterligare ett antal rnöten hållits, dels driftmöten med våra förvaltningsentreprenörer
(lSS Facility Services AB, Tylönrarks samt BEAB AB och Kastri Städ AB) och dels projekroch
uppföljningsmöten rned våra byggentreprenörer (Hissgruppen AB, Tirnblads Måleri AB, Univent, Rena Avlopp
i Sverige AB m.fl.). Större delen av dessa rnöten harvarit protokollförda. Förerringens förvaltare och/eller
annan representant har företrätt föreningen vid flertalet av dessa möten.

1.2.3 Revisorer
Av förerringen valda revisorer har varit Margarita Snrirnova rned Bo Nylander som suppleant samt BoRevision
AB, av HSB: s Riksförbund utsedd revisor, Jörgen Götehed.

1.2.4 Valberedningen
Valberedningen har utgjorts av Markus Nilsson (sarnmankallande), Anela Mahovic oclr Katja Jalovaara.

1.2.5 Ombud till distriktsstämman
Föreningerts ombud vid distriktsstärnrnan för HSB Stockholms distriktsstärnnra har varit: Lars-Åke Hedbero
Reija Rissarren. Mats Björndahl. Bela Johansson och Dariush Adineh.
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1.3 Allmänna händelser och Iöpande verksamhet
1.3.1 Föreningskontoret
Kontoret har varit öppet tre tinrmar (7-10) på rnorgonen varje arbetsdag. Dessutom varje helgfri rnåndag kväll
rnellan l9:00 - 20:00, förutom under sonrmarrnånaderna. På rnåndagarna finns också rninst en styrelseledamot
närvarande.

1.3.2 Brf Porkalasföreningsförvaltare
Sedan rnaj 2008 har föreningen ett kontrakt rned HSB Stockholm om adnrinistrativ fastighetsförvaltning,
förvaltaren heter Hans Öhrnan. Föreningens målsättning med entreprenaden är att errtreprenören ska verka för
att utveckla den nuvarande organisationen i arbetssätt, metoder och rutiner, stötta samt leda verksarnheten för
att nå förbättringar och besparingar. Rollen som förvaltare och arbetsledare är helt oberoende av att föreningen
är medlem i HSB och att de har en representant i styrelsen. Samordningen av sidoentreprerrörer samt kontroll av

leverantörer som föreningen har avtal med är en del i det ordinarie arbete.

Regelbunden avrapportering sker på styrelsernötena.
Från och med årsskiftet20ll12012 är forvaltaren stationerad på HSB-kontoret på Helsingforsgatan i Akalla.

1.3.3 Felanmälan
Föreningens felanmälan är öppen dygnet runt. Den är personligt besvarad under vardagar 7.00-12. 00 sarnt

måndagar 19.00 - 20.00. Under övrig tid finns telefonsvarare. Det är dessutom möjligt att ringa direkt till
telefonsvararen för felanmälan. Alla anmälningar skickas vidare till lärnplig entreprenör för åtgärd.

1.3.4 Porkalen, medlemstidningen
Under år 201 I utgavs 4 nummer av medlemstidningen Porkalen. Utöver att ges ut sorn tryckt tidning finns den

också att ladda ner sorn PDF-fil på föreningens ltemsida www.porkaf a. se.

1.3.5 Föreningens hemsida och e-post
Hemsidan www.porkala.se innehållersenaste nyttom sådarrt som ärav intresse förföreningen. I och med

genornförd bredbandsinstallation har arrtalet boende som aktivt utnyttjar Internet hernifrån ökat. Föreningens
e-postadress är porkal aGte 1 i a. com.

1.4 Pågående och avslutade projekt
1.4.1 Hissrenoveringar
Nya skärpta regler vid renovering av hissar medförde att sarntliga hissar sorn renoveras framöver måste vara
försedda med inre dörrar. För att inte få en försämrad tillförlitlighet har särskild vikt lagts vid valav dessa

dörrar.
FörerringenharanlitatHissgruppenABförrenoveringavföreningenssarntligahissar.Underetappl är2009
har hissarna på Sibeliusgången 32-50 renoverats. Under 2010 har hissarna på Sibeliusgången 52-58 sarnt

Porkalagata n 3-21 i etapp I I renoverats. Under etapp I II har är 201I renoverats h issar på Kaskögatan utorn

Kaskögatan 32-36. Återstår etapp lV under år 2012.

1.4.2 Trapphusrenovering
E,n total renovering (rnålning samt byte av kakel) av våra trapphus påbörjades 2009. Tirnblads Målerifirma
AB har fått uppdraget att under en fyraårsperiod genorlföra renoveringen. Etapp I påbörjades 2009 rned

rnålning av samtliga punkthusen och är klar. Under etapp ll år 20l0 har larnellhusen Sibeliusgången 52-58 och

Porkalagatan renoverats. År 20ll har som etapp lll renoverats Kaskögatan utom nurnrn er 32-36. Återstår etapp

lV urrder är 2012.

1.4.3 Byte av armaturer itrapphus
I samband med renoveringen av trapphusen byts även sarntliga ljusarmaturerna (en investering som på lång sikt
kornrner att vara positiv för vår ekonomieftersorn de nya armaturerna förbrukar mindre elektricitet). PA: s El

AB har fått uppdraget och arbetet genomförs i de etapper sorn följer rnålrringen.

1.4.4 Gårdsrenoveringar - Etapp 1,2 och 3
WSP påbör1ade efter beslut på extrastärnrnan projekteringen av den första etappen och ett fzirdigt
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förfrågningsunderlag för första etappen av gårdsrenoveringen (gård hus 13-18) var framtaget 2007-01-
19. Vid projekteringen beaktades även stämrnobeslutet från årsstämman 2005 avseende gestaltningen av

entrdn till föreningen (vid Sveaborgsgatan mot torget). Entreprenaden var planerad att genomföras sorn en

generalentreprenad varför ett detaljerat förfrågningsunderlag erfordras. Förfrågningsunderlaget skickades till
totalt trettio (30) potentiella anbudsgivare.

Efter avslutad anbudsutvärdering med anledning av den kommande gårdsrenoveringen kunde konstateras
att den extremt överhettade byggrnarknaden som rådde inverkat menligt för den planerade entreprenaden.
Anbuden som irrkomrnit var bristfälliga såväl kvantitativt (litet antal erhållna anbud) och kvalitativt. Styrelsen
beslöt därför att genomföra en andra anbudsförfrågan rned rnål att kunna genornföra första etappen av

gårdsrenoveringen under 2008.

En justering och komplettering av förfrågningsunderlaget gjordes under sotnmaren/hösten 2007. För att få in
fler anbud togs under hösten, innan förfrågningsunderlagen skickades ut, kontakt med ett stort antal potentiella
anbudslämnare och initial information överlämnades.

Förfrågningsunderlaget skickades ut i november till rner än trettio (30) potentiella anbudsgivare. Glädjande
nog kunde föreningen konstatera, att även om antalet anbud ej ökat så kraftigt var kvalitdn god på de inkomna
anbuden och utgjorde tillräckligt beslutsunderlag. Efter avslutad anbudsutvärdering beslöt styrelsen i februari
att anta anbudet från Birka Markbyggnad AB.

Btapp 1

Efter avslutad anbudsutvärdering beslöt styrelsen i februari 2008 att anta anbudet från Birka Markbyggnad
AB. Kostnaden för första etappen beräknades till ca 5,5 rniljoner kronor plus moms. Arbetet slutfördes under
november månad, slutbesiktningen ägde rum i juni 2009. Slutsumman blev J,J miljoner kronor inklusive moms.

Etapp 2

Ett anbud togs in av Birka Markbyggnad AB innan förfrågningsunderlaget skickats ut till fler företag. Efter en

genomgång oclr utvärdering av anbudet tillsammans rned projektledaren beslöt styrelsen att fortsätta samarbetet

med Birka Markbyggnad AB med motiveringen att byggrnarknaden var överhettat precis sorn föregående år,

det var ett mycket bra samarbete rned foretaget och störningsanmälningarna som uteblev från medlemmarna
samt en konkurrenskraftig prisnivå på 10, 6 miljoner kronor sorn förhandlades ner till 10, 4 miljoner kronor
plus moms. Arbetet slutfördes under november månad, slutbesiktningen ägde rum juni 2010. Slutsumman blev
15,3 rniljoner kronor inklusive morns.

Btapp 3

Precis sorn i etapp 2 rnottog styrelsen under hösten 2009 ett anbud av Birka Markbyggnad AB för att utvärderas

tillsammans med projektledaren. Anbudspriset var på 12, 9 rniljoner kronor plus moms. Efter utvärderingen
samt forhandlingarna orn priset och innehållet i anbudet som resulterade i att arbeten sorn skulle kosta extra
(ex. kantstenen på ena sidan vägen samt dräneringsröret utmed garagefasaden m.m.) ingick i anbudspriset som

OR (oreglerat). Arbetet påbörjades i februari och slutfördes i november 2010. Slutbesiktningen ägde rum våren

201 l. Slutsumman blev 16, 4 rniljoner kronor inklusive morns.

Under 201 t har avslutats viss plantering och betalats ut garantisummor för 2009 och 2010 samt viss
projektering och besiktrring vilket uppgick till en halv rniljon kronor inklusive rnorns.

Arbetena är nu avslutade.

1.4.5 OVK(ObligatoriskVentilationsKontroll)
Under 2011 har genom finna Univent AB genomförts OVK.
Edsbergs Installation AB gjorde besiktning av OVK i våra lokaler och Firma Bengt Enggvist stod för
konsultation, upphandling och besiktning av hela injusteringsentreprenaden. Slutsumma var två rniljoner
kronor inklusive lnoms.
Arbetena är avslutade.

1.4.6 Stamspolning
Urrder 2011 genornfördes ocksä stamspolning och rensning av avlopp i liela fastighetsbeståndet av Rena Avlopp
i Sverige AB för 583 000 kronor inklusive rrorns.
Arbetena är avslutade.
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2 Ekonomi
2.1 Finansiellakostnader
Under 2009 togs ett lån hos Swedbank på totalt femton rniljoner kronor med två separata uttag och det forsta
uttaget på nio nriljoner kronor togs i anspråk 2009-10-02. Resterande sex miljoner kronor lyftes ijanuari 2010

och i slutet av året har också ett nytt lån hos Handelsbanken på fern rniljoner kronor tagits.
Under februari 2011 har vi tagit ytterligare ett lån hos Handelsbanken på tre rniljoner kronor vilket visade sig

vara nödvändigt eftersorn många underhållsplansarbeten skulle betalas samtidigt. Avsikten var att återbetala
detta lån i slutet av året men styrelsen valde att avvakta för att se 2012 års utveckling inorn betalningen av

underhållsplansarbeten. I slutet på året lrade vi på avräkningskonto hos ISS över fyra miljoner kronor.
Under de senaste tre åren har vi lånat tjugotre rniljoner krorror som använts till betalning av

underhallsplansarbeten Vi har tillhopa, under denna period till och rned 201l, utfört underhallsplansarbeten
till ett värde av 67,8 miljoner kronor. Till finansieringen har också bidragit försäljningen av
penningsmarknadsfonden Robur och av tre sålda hyreslägenheter samt avgiftshöjningarna år 2010 rned

sex procent, är 2011 två procent och år 2012 ytterligare två procent, alltså sarnmanlagt tio procent på tre år.

Styrelsen planerar inte någon avgiftshojning för de närrnaste åren.

Under 201I hade vi hos Handelsbanken total sexton stycken Iån. Nio av dem var med en bunden
genornsnittsränta på 3,41 yo (3,36 %). Sju lån hade 3-rnånaders genomsnittlig rörlig ränta rned 2,87 % (1,72 %)
Hos Swedbank hade vivid årsskiftet fern stycken lån, därav fyra rned rörlig ränta från 20ll-04-11 rned
genomsnittsränta på 3,145 oÄ respektive 3,223 yo. Den genomsnittliga räntan blev under året 2,81 % (2,3 %).

Derr totala lånestockerr per 2010-12-31 var I16,2 miljoner kronor (l l1,l miljoner kronor) och byggnadernas
taxeringsvärde uppgick till 308, 4 rniljoner kronor (308,1 miljoner kronor). Taxeringsvärdet för mark var 94,1

rniljorrer kronor (91,1 miljoner kronor).
Anm. Sffiorna inont parente,t avser trirdena vidföregående årsbokslul.

2.2 Ekonomiska nyckeltal
Likviditet : surnma ornsättningstillgångar/summa kortfristiga skulder. Bör överstiga 1,000 och är ett rnått på

lrur föreningen klarar att betala kortfristiga lån och skulder.
2009:0.329
2010:0,325
2011 :0.974

Soliditet : surnma eget kapital/surrrra tillgångar. Är ett mått på hur föreningen rrer långsiktigt klarar av sina
ekonomiska åtaganden.

2009 : 30.45 %
2010 : 30,95 o

20ll : 32.38%

2.3 Planerad verksamhet2012
Planerad verksanrhet under 2012 ska koncentreras på att avsluta den sista etappen nr IV inom hissrenovering,
rnålrring och armaturutbyte på Kaskögatan 32 - 36 oclr Sveaborgsgatan 6 - 24 ned san-lrna entreprenörer
som vi använde under alla etapper. Med detta avslutas alla våra stora arbeteu som har pågått i fyra år. Byte av

avstängningsventiler vänne i källargångarna, renovering av föreningslokalen 52:an oclr rnålning av källarplan
i punkthusen ska också genomföras. Visst underhåll av Särskolan som utbyte av köksutrustning och golv är
också inplarrerat.

2.4 Projekt som har verkställts under är 2012
Urrder 2012har föreningen infört gemensanr bredbandsuppkoppling för samtliga medlemmar
(lnternetuppkoppling med 100/10 Mbit/s och rnöjlighet att utan extra kostnad ansluta bredbandstelefoni). Vi har
under 2012 anslutit föreningen till Stokabs fibernät, ett öppet och konkurrens-neutralt fibernät, vilketjust nu

inte innebär något speciellt, men som i framtiden ger rnöjlighet att ansluta ytterligare tjänster. Erbjudande orn

att få föreningens inforrnation med e-post har gått ut, tnen intresset har hittills varit ganska svalt. TVättstugan

i lruset Sibeliusgången 42ltar i början pä 2012 fått nya mask iner sorn bland annat ska ge lägre energiåtgång.
Dessa maskiner är leasade (: hyrda på en bestärnd tid) för att se om föreningen därigenorn kan få lägre
kostnader för tvättst ugorna.
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2.5 Framtida planerad verksamhet
Styrelsen har beslutat att all planerad verksamhet framdeles ska baseras på teknisk besiktning av
fastighetsbeståndet och marken och utifrån en kontinuerlig uppdatering av underhållsplanen.
Planering av fönsterbyten på samtliga hus har påbörjats och det är viktigt att börja planeringen för att
iordningställa de gårdar som ännu inte upprustats.

2.6 Övrigt
Föreningen har 2012-02-14 stämts inför domstol av en medlem som i stämningsansökan anfor klander mot
föreningen avseende brott mot "Lagen om ekonomiska föreningar" och för "Bristande, falsk och vilseledande
information". Föreningen har anlitat juridiskt bitrade av advokat Jörn Liljeström. En första muntlig förhandling
i Solna Tingsrätt sker den 23 maj 2012.

2.7 Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys, Tilläggsupplysningar
och noter

Flerårsöversikt 2011
Nettoomsättning 0

Resultat före reservering 0

Reservering yttre reparationsfond 0

Saldo yttre reparationsfond 0

Lån per kvm yta 0

Kassalikviditet (%) 97
Ärsavgift bostäder kronor/kvm 0

Soliditet (%) 32

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:

2010
0

0

0

0

0
JJ

0

31

2009
0

0

0

0

0
JJ

0

30

2008
0

0

0

0

0

136

0

34

ansamlad förlust
årets vinst

behandlas så att

ti ll yttre reparationsfond överföres
ianspråktagande av yttre reparationsfond
i ny räkning överföres

-8 971 s94
2 900 520

-6077 074

6 996 000
-2 589124

-r0 483 350

-6077 074

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
kassaflödesanalys med ti I läggsupplysn i ngar.

resultat-och balansräkn ing sarnt
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Resultaträkning

Föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Underhållskostnader
Planerat underhåll
Driftskostnader
Förvaltnings-och externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Resultat före finansiella poster

Resultat från värdepapper och långfristiga fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Balansräkning

TILLGÅNGAR
A nläggn ingstillgångar
Mat e r ie I I a an I ei ggn in g.s t il I gan gar
Byggnader
Markan läggn ingar
Pågående orn-och til lbyggnader
Maskiner och inventarier

F in an s i e I I a an I ci ggrt in gs t il I gun gar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Hyres-och avgiftsfordri ngar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Avräkningskonto ISS Facility Services AB

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2

J

4

5

6

1

201'.,-01-01
-2011-12-31

44 028 228

-2 586 326
-6 034 09r

-21223 470
-1 40s s20

-848 054
-5 304 052
6 626 715

0

34 382
-3 760 577

2 900 520

2 900 520

2 900 520

144 910 209
29 199 701

20 331

t0 336

174 140 577

I 078

t74 t4l 655

73 110

4 613

23 904
I 991 989

2 093 6t6

4 787

4231 424

4 236 2tl

6 329 827

180 471 482

2010-01-01
2010-12-31

43 299 033

-2 603 709
-4 203 393

-23 452 495

-l 563 875

-890 643

-s 194 662

s 390 2ss

-289 518

6 816

-2 518 745

2 588 808

2 s88 808

2 588 808

143 468 176

30 260 834
0

221 299
173 950 309

I 078

173 951 387

19 252

669

27 328
1 445 265

t 492 514

273

1 437 532

r 437 805

2 930 319

176 881 706

8

9

l0

il
12

l5
16

13

t4

r0 PORK.ALEN



EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Upplåtelseavgifter
Yttre reparationsfond

Fritt eget kapital
Ansamlad förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Fastighetslån
Mottagna depositioner
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av fastighetslån
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Sum ma kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckn i ngar

Ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förärrd ri ng av k undfordringar
Föränd ri ng av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeri n gsverksam heten
Materiel la anläggningsti I lgångar
Finansiella anläggn ingstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

t7

l8

t9

24 297 ',738

29 117 317

r0 440 889

64 516 004

-8 917 594

2 900 s20
-6 077 074

58 438 930

115 490 141

30 126

115 520 867

787 840
9ll 310

31 254

18 859

4 162 421

6 511 684

180 47t 482

13r 278 000
131 278 000

Inga

2011-01-01
-2011-12-31

2 900 520

5 304 052

8 204 572

-57 802
-543 300

-1 349 409
-991 412

5 256 649

-5 494 320
0

-5 494 320

24 265 569
29 009 s46

7 648 042
60 923 157

-8 773 554
2 s88 808

-6 184 747

54 738 410

113 019 619

51 108

113 130 787

941 844
2 260'ilg

96 223
1 463

5 706 260
9 0t2 s09

176 881 706

r31 278 000
131 278 000

Inga

2010-01-01
2010-12-31

2 588 808

5 194 662

7 783 470

-17 319

304 196
-t 415 747

-l 981 342

4 613 198

-23 114 263

6 003 063

-17 ttt200

20

21

Not

22

23
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Finansieringsverksamheten
Långfristiga skulder
Förändring eget kapital
Kassaflöde från fi nansieri ngsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 236 076 l0 049 065
800 000 I 570 000

3 036 076 ll 619 065

2798 405 -878 937

I 437 805 2 316 742

4236211 l 437 80s

Tilläggsupplysningar
Redovisn ingsprinciper
Orn inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört rned föregående år.

I balansräkningen har kortfristig del av lån nu en egen rad då denna tidigare ingått i raden for övriga
skulder,
I kassaflödesanalysen har under rubriken kassaflöde från förändring av rörelsekapital en uppdelning av
kortfri st iga sk u lder/ford ri ngar skett.

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen oclr Bokföringsnämndens allrränna råd.
Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oforändrade ijämförelse med föregående år.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde rninskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas sotn kostnader.
Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedörnda nyttjandeperiod.
Linjär avskriv n ingsrnetod används.
Följande avskrivningstider tillärnpas: Se avskrivningsnot.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

I de fallerr tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs
tillgången ornedelbart ner till sitt återvinningsvärde.
Fören i n gett s fi nan siel la an läggn i n gsti l l gån gar värderas t i l l an skaffn i ngsvärde.

Finansiella instrument
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Leverantörsskulder värderas till norninellt belopp.
Övriga finansiella instrument värderas tiII anskaffiringsvärde.

Fastig hetsskatt/avg ift och I n komstskatter
Redovisade inkornstskatter innefattar aktuell skatt, d. v. s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år sanrtjusteringar avseeude tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad sorn enligt föreningens bedörnning ska erläggas till eller
erhål las från Skatteverket.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat-och balansräkningarna.
Fastiglreten har åsatts värdeår 1977. För inkornståret 201 I uppgår den kornrnunala fastighetsavgiften för
flerbostadshustill 1302(l 277)kronor perbostadslägenhet,dockhögst0,4Yoav gällande
taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kontrnunala fastighetsavgiften räknas upp årligen med index.

Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter upp
för beräkrrirtg av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är
urtd"4qg"! posrtillt sker beskattning rngd 26,3 %.

12 PoRKÄLEN
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Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget
kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av
medlen.

Finansieringsanalys
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in-och utbetalningar, hänsyn har
dock inte tagits till periodiseringseffekter.

För ytterligare upplysningar hrinvisas till noter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.
Övriga finan siel la in strument värderas ti I I an skaffn ingsvärde.

Noter
Not 1 Föreningens intäkter

Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkter garage

Hyresintäkter p-platser
Hyresintäkter övriga objekt
Årsavgifter bostäder
Kabel-TV / Internet
Hyresbortfall. /.

Debiterade avgifter
Ersättningar och intäkter
Fakturerade kostnader
Övriga rörelseintäkter

Not 2 Underhållskostnader

Löpande reparationer bostäder
Löpande reparationer lokaler
Löpande reparationer gemensamma utrymmen
Rep tvättutrustning
Rep hissar
Rep huskropp utvändigt
Rep skadegörelse

20tt
743 769

| 734 290
68s 683

t 373 748
94 370

39 395 000
11 200

-304 556
43 800

241 158

9 7s2
t4

44 028228

20ll
111 681

135 851

691 06s

256 574

561 219
219 602

10 328

2 586 326

2010

186 142

1 690 144

681 142

1 361 411

94 329

38 s74 873

12 2s0
-314 3r9
49 0s0

22s 616

131 726

8

43 299 032

20r0
616 392
330 450

761 989
157 704
548 234
r86 303

2 638
2 603 710
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Not 3 Planerat underhåll

PLU av VA/sanitet
PLU Särskola
PLU målning larnellhusen Kaskögatan
PLU av ventilation
PLU av hissaq lamellhusen
PLU ljusarmaturer
PLU målning, lamellhusen
PLU av ljusarmatureq lamellhusen
PLU av lås o larm
PLU av hårdgjorda ytor etapp Ill
Avgår aktiv underhåll skostnad

Not 4 Driftkostnader

Fastighetsskötsel/städn ing entreprenad
Obl igatorisk venti lationskontroll
Besiktn ing/serviceavtal
Bevakning
Fastighetsel
Uppvärrnning
Vatten
Sophämtning
Container/grovsopor
Fastighetsförsäkring
Självrisk/reparation försäkringsskador
Avgälder, arrenden och avgifter
Kabel-TV och internet
Fasti gh etsskatt/fasti ghetsavgi ft
Övriga driftkostnader

t4

Not 5 Förvaltnings-och externa kostnader

Administration, kontor och övrigt
Arvode internrevisor
Sty relse-och mötesarvoden
Revisionsarvode
Förvaltn ingsarvode
Övriga exterrra tjänster
Serviceavgift ti I I branschorgan

Not 6 Personalkostnader

Sociala avgifter
Ovriga personalkostnader
Arbetsrnarknadsförsäkri ngar
Löneskatt
Lön stugvärdar
Lön extra arbete styrelse m m
Lön Kontorsanställda
Tirn anställda

Föreningen har under året haft 2 st. deltidsanställda.

20ll
583 326

170 000
2 235 3s3

I 911 417

5 414 208
625 688

0

0

0

508 088
-s 413 989
6 034 091

2Otl
3 283 l8l

371 911

4171
348 33s

r 986 730

6 709 044
r 286 095

87',7 964
521 016

550 640
533 591

2 823 546
652 313

1 184 436

90 498

21 223 47t

20tt
285 365

18 000
250 000

55 000
520 161

14 950
202 044

I 405 520

20tl
23s 868

6s 310
40 536

8 229

0

38 410

459 58t

0

848 054

2010

0

0

0

223 988
6 613 833

0

3 407 188
486 446

83 956

16 413 382
-23 086 000

4 203 393

2010

3 774 719

451 930

134 506
418 554

2 017 254

8 310 6',77

I 286 039

193 281

648 274

438 338

229 685

2 823 546
665 375

1 153 779

306 538

23 452 495

2010

303 948

18 000
278 800

52 500

610 637

98 946
201 044

I 563 875

2010

244 605

l0 124

42 452

6 571

55 449

23 635

446 408
1 400

890 644
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Not 7 Avskrivningar
20ll

Byggnad annuitetsfaktor 60Ä 2 683 051

lT installation 4 931 189/10 år ca 10/10 201 505

lnventarier/verktyg enligt 3-årig plan 313 9 458
TVättstugerenovering enligt 20-ärig plan 3120 243 000
Ombyggnad daghem 120 500140 är ca 13.5140 120 500
Låssystem 3/10 år 179 300
Hissrenovering3l2D är 475 449

Gårdsrenovering 3/30 år 512 033

Hissrenovering etapp ll2120 är 330 650
Gårdsrenovering etapp ll2l30 är 549 100

s 304 0s2

Erhållna Robur
20ll

0

0

Not 9 Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2011

34 301

15

34 382

2010

2 s3r 186

493 l18
34 025

243 000
120 500

179 300
201 750

5t2 033

330 650

549 t00
5 194 662

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
20tt

3 7s9 402
I 175

3 760 577

20tt-12-31
Ingående anskaffningsvärde byggnad 116 113 999
Om-och tillbyggnader 5 473 989
Ornklassificeringar -4 931 189

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 181 587 988

Ingående avskrivningar enligt plan -32 645 823
Onrklassificeringar 4 236 566
Ärets avskrivningar enligt plan -4 031 956
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 677 779

Ränteintäkter
Överskatteränta ej skattepl i kt ig

Räntekostnader
Övriga skuldrelaterade poster

Not 11 Byggnader

Utgående redov isat värde

Täxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden rnark

144910 209

308 415 000
94 074 000

402 489 000

2010
-289 518

-289 518

2010

6 812

4

6 816

2010

2 516',122

2 023
2 518 745

2010-12-31
174 432 188

6 6t3 000

176 tt3 999

-33 276 003

-3 606 386

-32 645 823

143 468 176

308 415 000
94 074 000

402 489 000

Föreningen innelrar tomträtten till samt äger och förvaltar sarntliga byggnader på fastigheterna Porkala
l, 3-4 och T-14 inorn stadsdelen Akalla i Kista församling i Stockholrns Kommun.
I utgående bokfört värde ingår byggnad 121 736027 (124 419 082) kronoq ornbyggnad daghem 3 206342
(3326 842)kronorsarlttvättstugerenovering4l31 000(4374000)kronor. Låssystem 1255 100
(l 434 400) och hissrenovering I 3 429150 (3 631 500) samt hissrerrovering II 5 951 700 (6 613 000).
Hissrenovering etapp lll 5 200 90.

lT installation har omklassificerats till Installationer under Maskiner och lnventarier
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Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 415275 33 415275

Not 12 Markanläggningar

I ngående arr skaffn i ngsvärden
Gårdsrenovering

I ngående avskrivn ingar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

I ngående anskaffn ingsvärden
Inköp
Ornk lassificeringar

I ngående avskrivn ingar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskriv ningar

Utgående redovisat värde

Not 14 Värdepapper och andelar

HSB och Fonus

Not 15 Ovriga fordringar

Avräkning skattekonto
Vidarefakturering

20tt-12-31 2010-12-31
33 415 275 16 942 275

16 413 000

-3 154 441 -2 093 308
-l 061 133 -l 06t 133

-4215 574 -3 154 441

29 199701 30 260 834

-5 188 083 -424374
-4 236 566

-210 963 -527 143

-5 399 046 -5 188 083

l0 336 221299

20tl-12-31 2010-12-31

Not 13 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar
20tl-12-3t 2010-12-31

5 409 382 449 930
28 263

4931 189

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 409 382 5 409 382

I restvärdet ingår datorer med l0 299 (19 794) kronor sarnt IT installation 0 (201 505) vilken har blivit
ornklassificerad från byggnader

I 078

I 078

I 078
I 078

20tt-t2-31
l0 l14
13 790
23 904

2010-12-31
10 04r
17 281

27 328

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20tl-12-31 2010-12-31

Förutbetald kabel-tv 125 117 168 931

Övriga forutbetalda kostnader/upplupna intäkter I 866 872 I 276 334
1 991 989 I 445265

1790 000 Elsa Russon 3 064 sedan 2009, Securitas21005, Securitas 6 860, Pitney 1275, Multicom
3 602. rSS 37 383

1 799 000 Trafikkontoret I 00, Exploatcringskontorct ver I 1 -78 l-ll -794: 73 689,5 084, 64 125,70 17 5, 56 7 50,
109375,55975,70625,57 175,72825,70025. Bolanders620248, Bredbabndsbolaget205750,lSS2l3826,
Securitas 27 005, XL Officc ll 218, 75, Hissgruppcn2 625, Hissgruppen I 087.
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Not 17 Förändring av eget kapital

Årets

resultat
Belopp vid årets ingång
2 s88 808

Ökning av insatskapital
Ökning av upplåtelseavgift
Disposition av foregående års resultat:
-2 588 808

Ärets resultat
2 900 520
Belopp vid årets utgång
2 900 520

Not 1 8 Upplåtelseavgifter

Upplåtelseavgifter
Avgår försäljn ingskostnader

Not 19 Fastighetslån

Långivare - räntesats - ränteändring
Stadsliypotek - 3,52 % - 2013-06-0 I

Stadsliypotek - 3,52 % - 2013-06-0 I

Stadshypotek - 3,52 % - 2013-06-0 I

Stadshypotek - 3, I 5 oÄ - rörligt
Stadshypotek - 3,1 5 % - 2013-06-01
Stadshypotek - 3, I 5 Yo - rörligt
Stadshypotek - 4,61 % - 2012-04-30
Stadslrypotek - 4,59 % - 2012-04-30
Stadshypotek - 3,72 oÄ - rörligt
Stadslrypotek - 3,12 oÄ - rörligt
Stadslrypotek - 3,7 2 % - rörligt
Stadshypotek - 3,72 % - rörligt
Stadshypotek - 3,72 % - rörligt
Stadshypotek - 3,1 5 % - rörligt
Swedbarrk hypotek AB - 3,39 oÄ - rörligt
Swedbank hypotek AB - 3,39 oÄ - rörligt
Swedbarrk hypotek AB - 3,39 Yo - rörligt
Swedbank hypotek AB - 3,46 Yo - rörlig
Swedbank hypotek AB - 3,39 % - rörligt
Stadshypotek - 3, I 8 % - rörlig
Stadshypotek - 4,15 % - rörligt
Avgår koftfristig del. /.

Not 20 Övriga skulder

Avr lagstadgade sociala avg.
Källskatter
Övriga skulder

Inbetalda Ovr bundet

Insatser eget kapital

24265 569 29009 546

2011-12-31
29 898 52',7

-121 150

29777 377

20tt-12-31

5 549 588
1 719 701

2 626 802
12 531 393
6 986 410
9987 468

13 552 034
1 9r0 000

750 954
903 742

812 016

1s9 684
864 597

4 815 060

9 220 400
7 880 700

12 625 472

8 932 s00
5 92s 000

4 925 000
3 000 000

-187 840
tts 490 741

20tl-12-31
11 428
1 431

0

18 859

Yttre rep. Balanserat

fond resultat

7 648 042 -8 7',73 554

32 169
76',7 831

2',792 84',7 -204 039

24 297 738 29 777 377 l0 440 889 -8977 593

2010-12-31
29 130 696

-t2t 150

29 009 546

20t0-12-31

5 605 932

1 13',7 161

2 646 720

12 657 892
1 039 384

10 088 286
13 693 942
I 930 000

873 373

912 9t8
820 320
758 578

161 396
4 863 661

9 230 400
7 890 700

12 657 354
8 932 500

5 940 000
4 975 000

-941 844
tts 079 679

2010-12-31
0

1 421
36

7 463
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Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ovriga uppluprra kostnader och forutbetalda intäkter 100 962 0

Upplupna löner och aruoden
Upplupna sociala avgifter
U ppl räntekostnader externt
Förskottsbetalda hyror/av g.

Upplupna uppvärmn ingskostnader
Upplupna elavgifter
Upplupna renhål lningsavgifter
Upplupna reparatiorrer och underhåll

Beräknat arvode lor revision
Uppl driftskostnader

Avskrivningar

Datorer
Gårdsrenovering
Hissrenovering
Hissrenovering etapp ll I
Påg om- och tillbyggnad

Not 25 Upptagna lån

Upptagna lån

Amortering av lårr

Moffagna depositioner
Återbetalda depos itioner

Not 26 Förändring eget kapital

Upplåtelseavgift
Inbetalda insatser

Not 27 Likvida medel

Likvida medel
Kassa oclr bank
Avräkning klientrnedel ISS Facility Services AB

20tt-12-31 2010-12-31
l8l 484 176 110
61 768 76 154

292 179 248 8s4
2 529 099 2 473 324

845 057 1 204 667
153 850 244 606
106 s53 0

3s2716 1 233 48s

50 000 49 000
82 153 0

4762 421 5706260

20lt-12-31 2010-12-31
5 304 052 5 194 662
5 304 052 5 194 662

20tt-12-31

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not 23 Förändring av kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld samt lev skulder ingår inte i beräkningsunderlaget.

Not 24 Anläggningar

5 473 989
20 331

5 494 320

20tt-12-31
3 000 000
-742 942

30 126
-51 108

2 236 076

2011-12-31
767 831

32 169

800 000

20tl-12-3t

4 787
4231 424

4 236 2tt

2010-12-31
28 263

l6 473 000
6 6t3 000

0

0

23 tt4 263

2010-12-31
I I 000 000

-t 002 043
5l 108

10 049 065

2010-r2-31
I st} 402

59 598

I 570 000

2010-12-31

273

1 437 532

r 437 80s
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Fred Åkesson

HSB Represerrtant

Revisorspåteckning

Vår

.\-r,w;d;;:

Jörgen Götehed
Revisor

Namnteckningarna Ar överstrukna för att försvåra manipulering.

liimnats 4.- l9rt5 zat)

Margarita Smirnowa
Intern Revisor

?e.w,å
wi.rads p(1lP{€ck-
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Revisionsberättelse

Iill foreningsstämman i HSB Bostadsräftsförening Porkala nr 249 i Stockholm

Organ isationsnummer 7 | 6417 -7 987

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen fcir HSB Bostadsrättslorening Porkala nr 249 i Stockholm for år

z0l l.

|tyre I s e ns ansvar för årsr e dov isn ingen

)et är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

irsredovisningslagen och for den interna kontroll som sgrrelsen bedömer är nödväridig för att upprätta

:n årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

:ller på fel.

?evisorernas qnsvar

/åft ansvar är att uttala oss orll årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen

:nligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
,i följer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen lor att uppnå rirnlig säkerhet att

Lrsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter,

ln revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

nfonnation i årsredovisnirrgen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att

redöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter

ller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är

elevanta for hur foreningen upprättar årsredovisningen lor att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

;ranskningsåtgärder som är ändamålsenliga rned hänsyn till ornständigheterna, men inte i syfte att

;öra ett uttalande orn effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en

tvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rirnligheten i

tyrelsens uppskattliingar i redovisningen, liksorrr en utvärdering av den övergripande presentationen i

rsredovisningen.

/i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

ttalanden.

Ittalanden

nligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet rned årsredovisningslagen och ger en

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 31 december

011 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

)renlig med årsredovisningens övriga delar.

i tillstyrker därlor att föreningsstämrnan fastställer resultaträkningen och balansräkningen for
ireningeny'
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande

ftireningens vinst eller ftirlust sarnt styrelsens ft)rvaltning ftir HSB Bostadsrättsforening Porkala nr 249

i Stockholm ftir år 2011.

Styrelsens ansvar

Det 2ir styrelsen som har ansvaret ftr forslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller

fiirlust, och det är styrelsen som har ansvaret liir ftirvaltningen enligt lagen om ekonomiska {tlreningar,

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar åir att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande ftireningens

vinst eller ftirlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfort revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag ör vårt uttalande om styrelsens örslag till dispositioner betriiffande foreningens vinst

eller ftlrlust har vi granskat om frrslaget iir fiirenligt rned lagen om ekonomiska fiireningar.

Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen

granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i loreningen ör att kunna bedöma orn någon

styrelseledamot är ersättningsskyldig mot öreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledarnot

på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska frireningar, bostadsrättslagen,

årsredov isn i ngsla gen el ler fijreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund fiir våra

uttalanden.

Uttalanden

Vitillstyrker att foreningsstämman behandlar fiirlusten enligt örslaget i fi)rvaltningsberättelsen och

bevi lj ar stl.rel sen s I edamöter ansvarsfri het lor räkenskap såret.

Övriga upplysningar

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi informera om att foreningen har tecknat kollektiv

bostadsrättstilläggsforsäkring som började gälla 201 l. Det kan noteras att fråga om denna typ av

forsäkring behandlades som övrig fråga vid ftireningsstämman 2009 men var inte foremål fijr
stiirnmans beslut.

Stockholm den 14 maj2A12

\ f-----1
\,

Jörgen Gcitehed

BoRevision

'-l'-.
"/-^,../\^

iecatot
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Val bered n i ngens förslag
"Valberedningen är medlemmarnas viktigaste

instrument för att skapa och bibehålla en fungerande
styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan

hantera föreningens verksamhet."

Valberedningen har träffats cirka tjugo gånger,

"knackat dörr" fyra kvällar, gjort en enkel enkät
och intervjuat styrelsen samt intervjuat många fö-
reslagna kandidater.

Vi har annonserat på föreningens anslagstav-

lor och tagit emot information, åsikter, förslag och

önskemål från medlemmar, samarbetspartners och
personalen på Föreningskontoret.

Styrelsen
Vi föreslår att föreningen i år väljer en styrel-
se bestående av 8 ordinarie ledamöter, inklusive
en HSB-representant, 2 suppleanter och en HSB-
suppleant (vid omröstning i styrelsen med lika re-
sultat, har ordlöranden utslagsröst).

Vårt förslag till stämman
Valberedningen föreslår fciljande personer att väl-
jas in som ledamöter i styrelsen för Brf Porkala:

Mats Björndal, omval ................ ................... 2 är
Göran Lindgren, omval........ ......2 är
Katja Jalovaara, nyval ...............2 är
Mehdi Bahiraei, nyval ................ I år

Vid föregående stämma (2011) valdes Lars-Åke
Hedberg, Bela Johansson och Reija Rissanen på

2 år och sitter således kvar ytterligare ett år.

Från HSB

I styrelsen ingår Fred Åkerström, som är HSB-
representant och som väljs av HSB (se föreningens
stadgar) och hans suppleant/ersättare Jonas Er-
kenborn, som väljs på samma sätt.

Suppleanter
Valberedningen föreslår vidare följande personer

att ingå som suppleanter (: ersättare) i styrelsen:

Anders Lagnefeldt, omval ............1år
Jari Juntunen, nyval. ....................1år

Revisor
Margarita Pulito, nyval......... ..... 1 år

Revisorssuppleant
Som revisorssuppleant föreslår valberedningen:
Bo Nylander, nyval ... 1 år

Valberedning
Till ledamoter i valberedningen föreslås:

vakant, sammankallande........ ..... I år
vakant...... .................. 1 år
vakant...... .................. I år

Förslag till arvoden
Styrelsen (fördelas inom styrelsen)..250 000 kr/ar
samt maximah*t) .......... ..100 000 kr/ar
*l) 

7or Tartorad arbetsfortjcinst vicl samtnantrcicle/möte efter

förh a n ds bes I ul ov sly re I s e n.

Revisor ..... ......20 000 kr/ar

Valberedning .10 000 kr/ar
samt dessutom........... .......400 kr/möte

Akalla 2012-05-15
Marcus Nilsson. sammankallande,

Katja Jalovaara och

Anela Mahovic

PORK^rqL[.N



Motioner
Årets motioner presenteras som inskannade
dokument. På de motioner som består av flera
sidor, placeras sidorna i nummerordning till höger
om första sidan och därefter under (dvs på nästa
sida i tidningen).

Styrelsens svar placeras på lämpligt ställe i en
ruta vid/på första sidan eller efter alla sidor om
det inte finns plats på förstasidan av motionen.

Alla motioner är numrerade (1-26).
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Motion till föreningsstämma 2012, Brf porkala

lnlämnad av Bela Johansson och Dariush Adineh.
lngår i Bri Porkalas styrelse som ledamöler och ekonomiansva.ig respekli,/e byggånsvariE.

Slyrelsens arbete har inte blivit enklare un{ler de senasle åren trots att vi fäit hjätp av en särskitd föryåltare.
Styr€ls"medlemma., mångä med heltjdsjobtt, arbelår forlfarande väldjgt nycket operativt i slällel för att ågna mesla
tiden åt-framlldsvisioner, kontroll, styrning och uppiöljning av olika stag. Dei bltr altimer ktart ail en slj.rels; med
ansvar för en fctrening av vår omfattnjng itehbver en professionell bakgruncl för teknisk suppo( och ådgivning i stallet
för ait agera allkuntriga speciatjster sjdlvå.

Unde. de seoäsie åren har vi iate hall oågon planerad verksamhet som varii iörånkrad i en väl oppdai€rad
ilnderhållsplan. Proiekten finns i en underhållsilan men har int€ vå.it samlade till de etappef och år då de genonlöis.

i!'led detta vill vi inte paslå ail de1 vi gjori uncer cessa fyra år sk!lie på något säit vara onödigl e|er iel. Siyretsen har
redan disku'.e.at hur den vill arbela i framtiden cch utkyckt önskemål orn alt övergå litl en ner un<ierhållsplanerad
verksamhel med inte rnirsi mer ekonomisk och likv,ditetsnräss!g planering Deltthar vi också tå{ låra oss på den
ekoirornikurs hos HSB scm de tlesla i slyrelsen dellagii i.

f"led delta vill jag ail slåmman beslutar och ger deil lorlsalla styielsen i uppdrag alt a.beta pd följaode sätt:

- åil beslula a11 i forlsältn'ngen slarta varjå stöile byggprcjekl beia orr det år förankrat i !naerhållsplanen,

- att iniå lnder året starlå eiler beslrla om byggprcjeki son int€ år deialjpianeräde ei er på annal sätt lnle år liliråckltgi
förb?redda iör elt genomiörandel

'att hallrearall'rlårlaöronmärktasparformerförframtidaslo.abyggprojekt,änvändatiilfålligafinansiellaoverskot|
till alt cnsälta våra lån. Deitå lter duttbe' resullålvi|sl i form av även tägrå rånieulgiiteri

- atl löpånde uppiåterå en underhå11$plan soa basera. sig på iaslighelsbesiktning för att dårnted såkersiålla a{ ållä
akuta och framtidå åi0årde. ploökas trant lrll rätt år;

- ait iöreningerl anställef eller hyr in lvå oberoende iörvallåre som aibelar med foreningens driil på itelti.i och sonr å'
slaliJneraaie på löreningskclttoreti

- För ålt kurna arb.ia iner illan3ral öch ändatrrälsenligt saml kulna sakersläila tek'tiska krav på göncmldrandei åiv
strrelsens beslut föreslar ja! ait iöreningen antiiar en byggnacisingenjör'konsutt för hjåtp nrerj ietriisl
ia-!li3hetsbesiklnitrg, uppdatering av underhållsplan, fbrirågningsLinderhg, utvårderirig av offerler och bedöntiil|g av
vilka iirmor/cnlreprenorer som år aesl lätrrpliga fbr oss. Denna kompetens finns inle inom vår slyrclsr och dessutom
ä. sllrrelsen lå11 uicytbår som vi fålt erlata. En sådan stadigvarande teknisk support sku le b i tr I ilor hjälp för var
torvaliare n:risIrrreocl:avasefll'gtökåtryggileteniverksan]hetencchsäk.aättmedlentnarnaspengaranvands
pi bnsl.r såit

.,-1., i?"'1.'-r;.-i'.Ji

Styrelsens svar
Motioncns innehåll rörande $$ I -4 har rcdan behandlats på styrelscmotc. g2 är fbftlarande utlbrmad så at1

den sätter stopp f'ör åtgärder som till cxempel stambyte om lägcnhcter på cn hel slinga fätt badrumsskada.
Dela upp i scx paragral-er så att dessa kan behandlas enskilt.

Styrelsen föreslår att molionen åtetrentitteras till styrelsen.

Motionslämnare: Karl-Arne Bertilsson

20t7 "03- 3 |
\tntrn' ll0:ll i

Fiirslag lill stadgeåndring och cn nd fiirb[ttringar i vår ftireuing.

Vår fiirening drabbas av den en kostnadshii;iningen efier den mdra. Dcn som jämlör mcd
bostadsamonscrna scr gemst att kostnadema lör en motsvarande lågenheLs;-ta i våra
grannitireningu ligger c:a 1000:- lågrc pcr rnånad. Varför är det så'.1 - sr.ret iir ganska cnkcltl
Vi vjll ha det sål Vi klappar i håndcrna. slamptr i golver och ropu ja och huna åt dla örslag
styrelsen lämnar ,År efter u rir der ingcn som bryr sig orn att det år den styrelse vi väljer son också
påiiir oss de st?indirll ökande kostnadema. Jag föreslu diirför att alla som kommer rill
förcningsrnötcna har låst på löreningcm stadgu i liirvåg. Giirna också lagama.

Våra sudgar behöver en)igt min nening onarbetås då mvcket skrivet redan tiicks av lagma. Vi bör
också omarbcta stadgarna så an HSB inle har någon del i vzir verksamhet. Vi betalu miljonbelopp
till USB mcn lar inga nyttigheter i utbyre. Vi betalr 1.2 miljoner lör en s.k. förlalbre som irre en
är här och trolignis aidrig hr gjort någonting bra 1ör vr lörening. I st?ll)et har hm gång på gmg
brutir mot sladgma och skaffat oss dvra brandvarnrc av mycket dålig kvall!ct till h0gt pris.
I)et sanslösa i sammanhanget mcd denne "liinaltrre" år at1 han också ubetar sonr tiinahår€ lör ett
eliål andra lilreningar - Inte att. undra på atr ingenting blir gort.

l'.n pensionär 1år inte ut mer iin drygt 8000:- per månad a'rt leva på. I)cn myglandc skojarcn hen

- 

fi.s l{SB Stockholm kråver lika mycket, 8000: 1'ör ått si[a nrötesordliirande lvå
tinmar på vårt å{smöt.. 

- 

förklarade alr löregående årsmöte skulle ajoumeras liir att
fi)rts:illa vid elt sen$e tillf:ille" Dårelter våntade han tills nii-snn allå låmnat möleslokai€n Jiir att
därelter klubbade arsmölel som ayslutat. Vi skall inle ha en sådan s...stiivel som ordftirmile på våra
n$teil. Vi iir vtirda lilgl båthe! Många i vår förtning skulle anragligen gdra jobbet lika bra till lralva
prisct.

Så hil ti st!#kl liån HSB som inte bryr sig. Han lalar inlc om liir oss ält hnn ,ir n.v-

st-vrclscrncdlcm. Han brytcr mot fiircningens stadgar på sllrclsemötenå, Hatr skiter i Sveriges lag.
lI g<ir som mdra i styrelsen. I lar någon svarei på frågan varl'ör t{SB ulsst honom al1 ta del i vär
sq-relses arbete? Han sitterju med i kmske nio andra styrclser. Ealigt min mening skall herr ltr
hela s*rclsc'avodc bculas av I'{SB Stockholm. Vi kan lörslagsvis erbjuda HSU an tills vidare utse
en annån slyrelscmrdlem som är intresseråd aV vår forening. kumig och inte sitter med i någon
arman styrelse.

SammantaSrt merar jåg ått det är en nödvändighet att omarbcta fircningcns stadgil eftersom de i

dag ger en korkad styrclse alltliir stora möjligheter alt manipulerå ltireningen i olika siruarioncr -
vilket vi set1,

Det som gör lörcningens situation i det nåmast€ omtjjlig år att vi helt saknar någon som utFör cn
revision av vcrksamheten- Borevision klarar inte ati upptäcka att cn st)Telsentedlcm stoppd
töreningcns pengar i egen tlcka. Borcvision klarar intc att insc arl sladgil såvål som lagar överträds.
Vi måste själva ulse en kunnig revisor samt snarast åwcckla Borevision och HSB.

Jag liireslår,lärfiir att den nya stvrelscn liirberedcr stadgcä!]dritrgar i cn mindre grupp liån styrelsen
samt tvir kunniga och lagkioka pcrsoner utilriin med uppgili an skåra bort det sonr intc bchövs.
dåribland l{SB sun i tbnsäthingen kan vara leverantör endast om vi sir önska. Sryrelsen skall
öppna hcmsidan fiir rncdlemmarna atl cc komnrenttrer om stadganra. Arbesgruppen uppdatcrar
lorslagcn rill stadgar var l4:tle riag. Nft shdgåma kånns klara går vi till beslut om ändring undcr
två på r'arandra följande cxramörcn.
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Dcl ir nödvAndigt a!r sätta srop liir stlrclsfincdlenmu som stiiil fiireningens penear rndcr olika
liirevändninger. Det k hiigst sinnolikr att sl)'relsegreken herr III och I
l-(ilsll-manen som kosnr oss 1.1 nriijoner per iir) i mmkopi stulit förcningcns pcngar och
tiilgmgar. I källaren Kaskögatu 3"1 hu styrclscgrckctr tagia iivcr vårt rum liir rnaltrengiinng och
iåtit b1.gga om dct till en lågcrhet s{rn kallas ''kon!or". I lcla ombl,ggnaden har tillfulltr bekostats
med pengu lrin lörcningcns kassa och konto. Vår stv*reisegrck hyr ut brrstadcn. sorn kallas kcrnlor,
iill en grckpolre. F.fLersorn va stv-rclscgrck dr grek iir dct rncr än troligt att stl"relsegreken stoppar
h-vrespcngarna i cgcn ticka. \'ad hr Borcvision gjort'.' llSlls inhyrda "fönaltare", som kostar i.2
rniljoncr per år måste vara \,iil insått i dctre om intc - vad ir det vi betalar honorl tör?

Sf,r"relsegreken hcrr Kantenidis som under många år årbetat i/lör Univent diir hm tidigire under
några r stoltserade med sitt namn och motrilnurmer på hemsidan. Deliigare? linivenl år det
liireLag han brukar arbeta i niir han sjukskrivit sig fiån sitt ordina ie arbete.

En OVK (obligrk)risk venrilations-kontroll) utlbrs av cn behörig besiktningsmm som lresikiigar
och mäter lulillödet i inrur i varje liigenhetrlokal. Deua skall ske vart 6:tc år Fimer han skit i rörct
eller att en justering intc km göras skrivcr huvhon ner det i besiktningsprotok,)llel. T)rötok{)llct
siinds till stadsbyggrådskontorel i Slockholm och ti)l liircningen som då har etr haht år pri sig att
åtgärda lelen. I los oss kom det upp en lapp lbbruari 1 2, onr att öVK va utfiird mai I l. Dct
miirkligr är an ingen har setr någon besiktningsman! IIu Du sctt cn bcsiktni.ngsman i ditt hcln'.'
Hur kan man uti'öra cn bcsiktning utan an vara på plats?

Ällu minns kanskc alt en dog greker tirr mnt i vir lörening en månad cllcr två (april-maj). Själv fick
jag en lapp onr att dct skullc komma grcker från t.lnivent till min lägcnhct liir att kolla ventilationen.
Jag liågadc styrelsen om dessa grcker ha.lc någon ulbildning i ventilationsteknik och ocb attjag
ville se r.lessa dokumcnt. Jag frågade också om vem som hade försäkring som råckt! skidom3 i mitt
hem sedan de gåtl.
Hms Öhman ( L2-miljoncrsmanncn) kasude sig iive r min liåga men kunde inte finna svar så han
bad mig ringa en tiir mig lullståndigt ökaind grek. Det gjorde jag inte! Jag hr lmg crf'arenhet av att
arbeta mcd grckcr intemationellr. Ett ar deras kulturdrag år att de kan stå cna dagcn och tina på hur
cn hanwerkare ut{ir sitt trbctc liir ålt nåstä däg sjäh' utge sig fiir alt varr världsmii-rtare i yrket,
I)clrå gåll* t.ex ått måla golvet i etL soprum. fixa vatlnel hcmma så alla badrum i trappuppgangen
iijrstiirs. eller ståda våra lokaler. Det linns också nppgitier på ait Linivenl ljdigilc vait och fuskat i
vir bosladsrårtsförcning. Ja tuskatl Dc visstc cnligt uppgifi intc hur mätningama skrille utliiras så dc

hittadc pi egna viirdcn- Dctlr avsliijades,
'lack vue att vår styrelsegrek var ordiörande vålkonuades l"rnivent att utlöra OVK.

Sii villc stvrelsen l'örsöka svara på mina lrågor och tid litr maitel satles rit som slyrelscn hokedt onr.

lnge n crtla st1-reisemedLem kom till dcrta niitc. lnget mcddelades heller. De! år diiri'ör skrånmande
atl konstatera att det i sty-relssn. irikiusivc L2 nriljoncrsmamcn tim I'ISB. intc ilnnr någon som vct
et skil orn !'cntilatior cllcr om grekema som farit runl i vara lastigheter själva haii en anrng om vad
de hållit på med.

Deara projckt år m.vckel kostsåmt f'rir törcningen. lvl,vckct pengar lan ha lrelalals hclL i onödan. Jag

förcslår därlitr alt en oberoende besiktningsman hlrs in lör stickprovskontroll åv ventilationen
lrinns det icke nö.jakriga awikelscr skall tlrcningcr kråva åtcrbctaltling lrin {Jnivent.

\lir kakclvåggama i entrcern3 lings Sibeliusgångcn lossnade blev det eft nödvåndict
underhrlls:rrbete att utfiira reparaliorer och by ta kakcl. Drircrnot iir det en lyxrcnovcrirg lörcningen
tagit på sig och s,rm vi knappast har råd meel nir kaklet som år osliadal hackls ned frår enlrdcnra
och b1 Ls ut långs ))crrkalagann, Kaskögann och Slrabörgsgatrn. \ar1ör dcru orndömesliisa sliiseri"'
Snan kommer Posten och hackar bort dct liir att såtta upp brcvlådor.

€3
Vi som bor i I'orkala undrrr vuför inte 1.2-miljonersmannen hu tegit ctt varv runt vårt kvarter?

.{ngår deL inte honom I Och varf'ör går styrelscmedlcnmtarna med svarta g)asögon och blindkåpp
när dc går iörbj den iula 1läck som sakntr \'äggplattor på Sibeliusgången mittcrnot iCA?

Vi har de boendekostnader vi liirluinar efiersom vi väljcr den stlrelse vi egentliSen inte har råd med

och som inte km uträtta det mes! clemenLira - d.v.s. regelbundet inlbrmera vad som år på gång.

Jag liircslår alt liireningen trcslutd atl sttrkl rcduccta styrclsens m'ode med tmkc på de kostnadcr

vi onödigtvis föronakats. N'ted tankc på dc lagbrott som begåtrs. At[ styrclsegreken obem:irkl
kurnat bygga cn lågcniet åt en polae. Alt stlrelsen gå11emot st?imobeslut (förs:tkringen).

Jag liircsliir vidare ål1 styrelsegreken hIFEFG uresluts som mcdlem ur vår

bostadsrirlsfijrening, åläggs att återbetala alla kostnader han åsamkat fiireningcn, alla

åtcrställnirgskostnadcr samt hcla hyrcsinliikten från kontoret. ffi har handlat

krimrnellt.
Shnligen bör enligt min mening I-b puaboiantenn monterad i strid mot vua
ordningsrcgicr tas ncd av tirstighetsskötårcn eller motsvarande om den silter uppe I /7-l 2. Allt på

hen lI bekostnad. Som alla kommer ihåg mygladcs I in i styrelsen genom

atl iirsmötesordlbrmden hen 

- 

llSB väntadc till nrista alla gårt hem lbr att t'örst då

klubba mötct som avslutat.
Några s_vnncrligcn omclömcslösa styrelsemedlcmar tregZirde på dct extra föreningsmijtet all få mcd

-i 

styrelsen. I)essa medlcmmar biir intc komma i fråga ftir något ibrtsatt
liireningsuppiJrag, I{ede vi alla vent vad vi vet i dag år det troligen intc mångä som givit hen
I fortroendet. il har helt oprovocerat attåckcrat cn invalidiserad medlem

som bara lår sig fram mcd hiilp av $å k4 ckör. 

- 

har också svatt at t'öra sig i

styrelserummet och iir en källa till stiindig irriration. Får hm inte som hm vill skriker och bråkar

han som et! irortskämt bam och är mycket odräglig. 

- 

hår inget begrepp om
demokrari.
Jag yrktr därldr att ingcn av de onrdiimcsliisa styrclsemedlemmrna som bad om 

-

väl.is om. För övrigt år det m.vck€a svårt att avgöra om de överhuvud lågel hd uträttat något tll
bårnad för vår törening. Jag {tireslår dårlör att stimmån besluttr ålt begaira en rcdogiirelse för vad

resp st1'relsemedlem gjort månäd tilr nlirud resp. vad de inte giort men borde ha giort under det

gångu året.

Vårordförande}renEharvaritSälISyillslöochlrarIikrenkcis.rrcli]rbju.lit
m€dlemmtr atl srälla tiågor till styrclscn eftersonr rlet uppfanas som s151xa,1g. äffi
I n:cd styrclsc lyckadcs genomdiva den kolicktiva försiikringen som utm sliimmobcslut
senare åndrals till - vad'.)

Sks vi lu kollektivl betah premie lör alla skador och krirninella handlingar styrelsen tregilr.

Enligt min mcning år denna lörsaikring ingcnting for löreningen utan kan möjligen urgiira privat

törsäkring som sqreisen lccknar sjåivä var för sig. Dettå år )ttcrligtrc cn onodig kosinad som lastas

ovanpå den rcdan unga betalningsbiirdan vi nu har.

\.rledareherr_lrarintemcdnågotarallademedclsonstårtillhudsl1.ckats
visa å$ han siälv kan utriitta något. F.i heller an den kollekiiva liirsilkringen iir vård ctt skit. Var det

intcsåhenHåttI]uoc1randraörklaraclehurfäntäsiiSktdetraIatllrä
l'öre ningens oclr medlemmarnas l'örsirliringar på samma svillc'.1 Det skulle iu vara så €nkelt ä11

reglera cn skada. Det skulle ju gå så for1. Nu har 4 månader gått och når årsmiitct hålls hu det gån 6

månader. Nir konrmer våra medlemar och kamratcr på Sveahorgsgatm att kuma bo ansdndigl?
Vu håller L1-miljonersnrannen bus? Vtrför g(jr han srtm vanligr - ingcnting?
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Jag vrkar på att denna kollektiva liirsäkring er,skalfas och att st)rclscn i fi)rsta hand själva beraler
tör den deliutöloing de beslutat om utån an rådfråga liircningcn.
Jag l rkar vidarc alt lbrsäkingsavgilien noteras individuellt lör var och cn på lnbctalningsavierna.

Jag )'rkar alt årsmölcl beslutår åt protokollcn frän varje styrelsemiitc llggs ut på litrening.ns
hemsida inorn l0 dagar till dess atl detta hunnit inltiras i stadg.lrna.
Kon iidcntiel la uppgi fier s.jilvklart strukna.

Jag vrkar vidarc att den person som u$es till sekreierarc i den nva styrelsen har som arbelsuppgili
att också uppdåtera hemsidan med n.rhetcr och sköta konxnunikationen med nedlemmamå. Detra
harju den nuvarandc sekreteraren inte klaat av. D€t sågs ätt han intc cns orkro sknva rikdga
mötcsprotokoll längrc Ho hrr nof gj(,n silt.

Del år iinskv:.irt atr arbetssituationcn kan liirbättras på veåt köntor så att Oumpan mcd llcra får en
dråglig och struktueråd årbetssituation. Som dei varit de senste åren hu nran ena dågen lått hjå]p
med någonting, niista dag inac- Ändra gånger har mm kunnrt lå se eft dökument som intc tlnns en
annan dag. Ibland s1'sslar man enbart med ftlrapportcr. Vi nåsre hjålpa rjejcrna på kontoret aar tä en
dräglig sinration om så med h1åip utifrån.
Jag förcslår &irftir an kontorsarbetet stlrs upp lör åft underlåttå arbetel.

l-'ijn lanns det cn underhålJsplan fiir atr styra upp planeringen av kolmerdc kosrnadcr och arbelen.
Vår nuvrmde stvrel.se driver verksmrheten som en happening. Någon lår lust arr lågga ul pcngär
på något oplmerat och fr iblurd mcd sig rcstcn av styrelsen.
Vi hehiilcr err rtyrelse som kan uppråta en underhålisplan sarnt fijlja dcn.
Jag löreslår därt-ör ått styrelsen lägger ut underhållsplanen på hemsidm, samt ingångna,tön iintadc
kosmader smt alla betalningar utfiirda nred etr vZirde av 5000:- ellcr mer månadsvis-

Jag 1'rkar vidarc aLt 1.2-miljonersmanncn "liasta.s ut" snarast m{;jligr. Ilftcrsom vi år
korltraktsbundnr ]irkarjag a{ våf l'örening kräver ttt ersaittåren skall vara lunnig och rlrcra lör oss
hcltid och ir*c ha några andra sidojobb altcmacivt att vi anståller en "e{en" fiinältåre.

Jag yrkr vidare åft denne tön'elmre oclVellcr någon styrelseledamoL då och då granskar varjc jobb
cllcrprojcktsonrkosLarossmcrån 1000ö:-såvälmedhänsyntillkvalitetsomdebitcring.

Jag vill att vi skall bo i en öppcn iörcning drir vi lritt kan gå lill val{ii granne mcrl cnbart v,r hricka

^lau vill :c mina kostnader fiir'fV. tirr>dkring och mnal incjividucllt son iir dtrlt imånadsavgiitcr.
.lag ber stämman tillsr)-rkr dctta liir mig och alla mdra som vill hr der så.

Jag rrkar atl stiinrnran hcslutar bc styrelsen beskriva hur oha och på vilket s;itr våra ponlås
junktionsrcstas eliersom de sållan trcks lirngerå.
Vidare vill jag ha styrelsen lörklarin:: till hur en budlima (pakct. blommor, delgivningar....) skall ta

sit in tiir ati l:imna vrrrrrnr r rd Jriryun.
Jall vill atl stlrclscn rcdö{ör Jilr hur många brickor sonr låmnats ut till olika myndighelcr. sarnl hur
olu stvrelscn kontrollcrar att bdcktma tinns (inventering).
Jeg vill alt \tyrelsen rcdogiir iiir vilkcn handlingsplu stvrelsen hur llr art koirmJ lillråtta med dc iiv
annönscr nedkletadc cltrcdörrama.
Sedan husvårdmra avskallädes hr elenenten i tvåttsngan läckt i mänadcr. I)antm laqras. F.nrrcn
blöt av hundpiss. . . ..

Styrelsens svar

S ty re Is e n fö res lår utt s t iimman avs I år mot i o ne n.
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BRF Porkala

Till Stämman 2012-05-31

Angående vatten$kador inom ta5tigheterna i 8RF Porkala

Det har framkommat dels genom att undertecknad sjålv drabbats, och grannar sam! andra boende i

fiireningen som drabbats, att antalet vattenskador ökat de senalte åren.

En del skador har uppsrått då boende 5jälva försökt renovera eller installera med felaktigt resultat

vilket orsakat vattenskada antingen i egen lägenhet och åven för omkringliggande lägenheter.

Några skador har dock verkat uppkomma p g a husen nu är närmare 40 år gamla, den ålder då så

många fåstigheter behöver stambytas.

Utrfrån dessa fakta begtr undertecknade att styrelsen agerar genom att;

rUppdatera och utarbeta en underhållsplan för eventuellt behov av stambyte i ldstighete.na,

rBesluta om regler för nir fdreningens fastighetsförsäkriog ska tä€ka skador. I de fall boende bedöms

vållande eller p g a vårdslöshet orsakät vattenskada ska den boendes egen hemförsäkring bekosta

renovering, inte den gemensamma {örsåkringen. I de fall skadan uppkomnrit genom tex. rör som

b.ustit p g a åld€r kan den g€mensamma försåkringen bekosta renovering. Detta för att även ståvja

att boende utför installat;on€r utåo att följå regler eller anlitar svart arbetskraft.

i Styrelsen bdr upprätta en handlingsplan om hu. man bemöter boende som drabbats av tex

vatlenskada. I dagslåget år det den drabbade som får aSera för sin egen sak med avsaknad av stöd

från styrelsen. Den drabbade ska sjålv kråva ersättning för ett ilertal kostnader då det år en annan

boende som orsakat skadan tex. s.jälvrisk och ökade omkostnader. Klausulen "sveda och värk" finns

inte långre ; försäkringsbolagens vokabulär utan det är den enskilde drabbade som får stå för ällt.

Mohamed och Gunalla Bhur

Sveaborgsgatan 18 1 tr

Styrelsens svar
Styrelsenföreslår att stiimmun bifaller notionens yrkande genom atl uppmana stjrelsen att snarast
uppdatera underhållsplanen om nyavallenstanrmur och plsnera ochfinansiera sv slambytet sott bör
ske inom kommande fem år, då våro hus iir ca 40 år gamlo.
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BRF Porkala

Till Stämman 2012-05-31

Ir{eÅeNoe aoN,! vrD SvEABoRGSGATAN

Under ett fleftal år har vårt område utsatts för extrem biltrafik inne på gångvä8ar och gårdar. Bilar

har stått parkerade nåttetid och dagtid. Föreningen säger si8 ha ett parkeringsbolag som 5köter

bötfällande då det inte är tillåtet att parkera inom området. De boende som har bil ska ha antingen

ha parkeringsplats i garage eller kan i vissa fall stå på gatån s k kantstensparkerrng under viss tid.

Föreningen har valt att, efter pätryckoin& sätta upp en bom vid den mest frekventerade infarten,

Sveabor8sgatan, under år 2011. Döm om vår förvånin6 då bommen är osedvaoligt kort! Det betyder

att de som inte har tillgång till bricka tör att öppna bommen helt lonika med en mandre brl kan köra

förbi bommen och den som har stö.re bii kot rakt över rabatten! lnga sk.upler dår * tlara man själv

kommer fram! Då det under en lång tid förekommit onddig bilkörning(intag vid storkdp kan göras

från de flesta husen via baksidan eller laren)måste nu något hända. Vi och våra barn ska kunna trv88l

vistas i bostadsområdet utan att bilar i hog fart medför en risk.

Dårför begär vi ått stvrelseni

Ser till att en långre bom installeras, som omöjliggör förbikörning

Ser till att parkeringsbolaget uppfyller sitt åtagande bättre

Mohamed och Gunilla thur

Sveaborgsgatan 18

Styrelscns svar:
Styrelsen afietat nted frågatr. Bommen får inte götus liingre, då den då hindrar så kollade dubbel-
banlagnar ott posseru. Ett stort hinder har placerols ut för alt förhindra smitning förbi bommen.

Öppningen kan inte giiras smalore, då rliddningstjlinsten behövet minst tre metets brcdd'
Utplacering avfarldtimpande hinder iir planerod av sl!rclsett.
Motionen anses besvatad.

Akalla 2012-03-19 Nlotion till BrfPorkalc ordinaric fiJrcningsslämma 2012

Bristfä[igmotionsbandläggning-översikt 
l0l?-03_30

Inledning / Bakgrund

Räilen att fll ärenden behandlade på cn liircningssumma. även kallad motionsrätten. är en lagstadgad rån som varje
bostadsråttshavare he. För att fttreningsdemokntin skall fungera krävs det an dcnra rä11 ej inskränks. Tyvän kan alltftir
oRa noleras agerande, inte oinst från bosiadsrätlstöreningars slyrelsr, som verkar inskränkande på denna rän, någol sofi
helt saknar stöd i lag{ eller stadgar. lbland kil orsakema hänfttrd till direkt okxnskap medan i andra fall sl)rel$n
medvctet qcks söka trgråins enskilda bostadsräilshavdes motionsrått ([5]). För att eD medlems skall kunna n}(ja sin
molionsräil k.ävs nalurliglvis inte endasl att der finns en fomell rält att låmna in en motion ltan molioren måste åven

hilte ras på eu kompetent Nh korekt sått smt föreläBgas i en konekt, icke manipulerad fqm. lltrelunder
fttreniilgsstämman-

Dn genomgång av hand läggningcn av inlämnade molioner iniiir ordinarie {öreningsstilmma 20 I 0 ([ I ],[?]) och 20 I I ([3 ].
[4]) påvisar tyvär tydligt a( handläggningen varit dsociemd med ott tämligcn sron anlal fel och brister. Då dessa brister
dels år mer eller mindrc av systematisk karalitiil och dels tycks ha ökat milkant under de senaste åren 2ir det av vrkt att detta
påtalo och slnliggörs. Dcna primån ltir atl on möjligt söka lå cn ldrbäxring till ständ. Någn olika t)?cr av fel är:

Typ.vh.ndlåggninSrf.l :Beskrivnirg

rylfej:g_ -. -,,_lj!tr-länrnssomårl.lllll{g-:'""1'*]1,:l."rll"oftf*:l,I"n":,:p_tor"o',1"k"_q!:t..,[ _
jr"g-]!!g ::s"ul!Itl1!,rr1liouerrejmnehållornåsn|I1slll1!9::91_______,,,
,l-elakliglförslagIillbcslut t'ö6lagrillsthDrana{ilbtionenskall'dnräå".ildrdl robr(molroncnhcltsrkrdl_rågot

i:l*tll ltlg''l*"t'1_]ge6e-l'elaktie liireninssinr,l:*_,11'" 
"::11:yT1,T:d 

*d1".""",i...

För varje enskild qyp av hmdläggningsfel, enligt ovan, kommer en separar molion att liirelåggas ldrcningsståmman där ctt
flerul exenrpcl fiån periodeo 2010-201 I linns medlagna lbr ttdligt exemplifi€Ed aktucll fel.

Referenser

[1]: Brf Porkala Morioncr 2010; Brf Porkala;

f2l: ww,brfporkala.comlfocreningsstaemmor,'morioner-2010; örrorkata.com
[3]: Motioncr 201 I mcd S]rclsens svar BrlPorkala

[4]: mrw.brfporkala.comlf@reningsstaemmorlmolioner-20| I ; brhorlola.coh
[5]: mu,.brfporkala.cowjuridik/stadgar/l2l-motionsraett;brJporkola.com

Grundliirutsäil[ingar och yrkande

För motionen gällcr fiiljande gmndfbrutsäthingd, vilka styrelsen uppmanas tillse ldljs vid sin hantering ar aktuell motion:

. Motionen år undenecknad av 3 | ftircningsmedlemms i Brl'Porkala, vilka sanltliga är att berakb som motionårer.

. Motionen år i sin helhet. inkl. yrkandc, direkt ställda ill loreningsstämman, qi styrelsen, ör behandlingöeslut.

. Motionen sakrar helt frågor och kraven i densdlma {r €j at bctmkta sotn uppfyllda vdibr sryrelscn nahrrligtyis varken

he att söka ge 'tror" ellcr 6reslå ståmmm "ail motionen skall awes besvarad"- Någm ".nrr" 6nns alltså ej an ge.

. Smtligaöreningsmedlemmar,alltsåävensqrelsen.hunaturligtvisrånanavgekommentarermedanledningav
motionen. Notera dock distinktionen rnellan svar och kommenlaret.

Urdertccknade motionärcr

. Då ståmman naturligtvis cj har mandat atl godkänna en direkt felaktig handläggning av medlemsmolioner, son ltrr som

konsckvens att ö.enulgsmedlemmamas lagstadgade motionsrätt bcgräns6, saknar motioDen explicit yrkailde till
tleslut. Motionen syflar alltsil prnrärt på att infomera ocb tydliggöra gjorda obscoationcr.

. Styrclscn uppmans dock an nogsarrt ta till sig innehållet i nDtioDen och söka örhindra en irmtida upprepniilg så

låilgt dctta år möjligt.

Mdion - l]rirlållg fr{ionshtrdlåping . (}crrkt l,: ( 120-119) odl

Pr77/kTrgtUz
l{oroftn t liahbgcn r såfrub.tc ncd hftrylldhe

Styrelsens svar

S ty r e ls e n fö res I å r att s lii mma n avs lå r mot ionen.
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Ilristfållig motionshandlåggning - Felaktiga svar 1nt? -03- 3 0
fnledning / Bakgrund

lifler att liireningsmcdlemrnanra laimnat in n]otonema Lrrukar snrclscn länDa "s]rir" med anledninf, av de lagda
nlotioDcma. Det kan vad gåller a[ besvara trl(xioner konstater$i

Dcl finns itr8ct som hels( krav på a(l stltelscn skall avlåftna "ryor" på inkomnr motiorer. Dcita gåller i s)rrnerhet de
motioner som helt saknar frågor

. Svtr på motioner torde fiäorst rare tilliimpligt lbr nrotioner utan r)dliga )rkanden ocL*cller där frågestälhirrgar finns

. Svar som avlämrats hör i nliijligaste nrån vara sakliAa. korrckra och ei vara att betraku son inclcvan!a.

En kon genomgång av de svar stvrelsen avlåmnat nted anledfiing av rnolioncnta ibr perioden 20 I 0 (l I l
1!l: rcf[!l - l4]) visar rlock alltför tl'dlrg! atr lbr svarcn liii0 stvr€lsen såller ntr:

lbland it svaren at! bctrakta som felakliga och,;ell€r irrelerahtN och ofb är ay tvpen "!öså påsr:iendc"
i\4cdlor att lörenintens sam!liga medlemnlar. även de sonr cj konlmer till stämman, delges lblaktig infbnnation

Cicr stinmodeltaganra ett fehktigt beslutsundcrlåF,
Situalionen önärras av an sRrelsen, då lclakiighclcr lllis lianr och påvisats,

lnnebär de facto an den vilket dr ett allvarligt hot mol
fiireningsdcmokratin. Fdr eil del motioner. med stod antal motionårcr {sc ncdan), har nrånga mcdlemmar ftirliirdelare

Nedal litljer iligm kona crcmpel ftån motioner som inlämnals under per iodcn 20 I 0 - 20 I l.

20t I

Feltkiigldreningsinformrtior-Und€rhålhusvarbrl(luotionnr2l)iAnt letmotionärer:59

Åll sltrclscn om8åonilc korrgcrs ddn fclahUa lijrcnrrgsinlbrmarroncn gallåndc un(lcrhållsan5var 5å all dcnna
ö!ercrssråmmcr mcd lorcilnrEcns .rJdf dr

Dc [dn]lå stadgama år bortrigiln L:in hcm\klan. l)c nkruclla liins på hefrsrdä! h-h I deia nurnmer åv Porkalcn.

Aldresladglmahxr.ldrSlunnitspånuvarantjcwehbridaochk&ndåintehcllcrha lngilsbon'Lfidirekt
1!laktighet ållrså.
Nkilioncn gallcr dock fclakrig rnl'orillaron or undcrhöllsmsvar ci ilådgil.

. lnfonna(ionen år ålhsä lifllnrandc. m.r än 6i (2) li{ etirr ålt dr DF \låd8ama rcSis(rcrats. lthkli8l

Sluts{tsi Sir-'telscns s!ar'- är bådc frlakligl och irrrlcrånl.

För ner info: w*v.br4torkdla-rom;to.rcnirBsslarmmotm{[i(ilrcr20 I I / I 4 I rnol ion-å]-feläktig-focrcningqnformdon-
undcrhilllsiasraFbrl

E\. I (2011)

Yrkandc:

Styralscns "tvol'l
V{d son gäller:

Er. 2 (201 l)

Yrkåndel

Stvrelsens "suo.":

Vad slm gnller:

Slltsrts:

För ncr into:

tr. 3 (201 l)
Yrk.nde:

Styrclsens',sld

Vad som gäller

Shtsarr:

Förbåttrirg rv belysning (lVotion nr l6)

A( stånrmil b.slular all ltircninActr skall dcls ät.rsttlla d€n bcllrning. mcllu hus l4 och hus l. som monlerndcs
ncd yid renolerin8eil .r !å.J!nu sh dcls sök lörbåurå bellsnnrScn )ttcrligare.

l. .l TFarr så har en prcblcor ucd ånsluhirgen uppsitt!, d. llkrsrolpnr som intc lls€r hir kotrrmuDen ansvar lor.
I.l
AnslulIiBlLsrio]ingar llih koilriirtrnen !rsnr a( ipgcn ä! dc trir iilnaturcnlr. slvr.lser binrrsÅr till. ingår i

krrnlnunctrs s]s{.an. Dek sånnncr ävcn mcd dct fakun alt årtrraturerna anslu!its till Brf Porkalas clsyslcin .j

Pollatrra \tvrelsen ninrncr Brr cn.lasr cu lircl och bcgrånsrd punklbeltsnilr-c ,lce clicrson dc srtrrr så nlri
m3rl nr\.l

Sr)'rclsenr srår slånrurcr cj merl kin{la frklr

\w1r hrl|li rlJld i( n, li cr.niltr5jl.r-Tmur mouoncr.l0l I l50rilnlr,rn-Jl-ruJbdcitrflg-J!-bct).n,n8

Förbättrid lrelysning - Porkalagatan (lUotion .l.l)

lu.nrurirctr atrgcr: l)cl skilile !årr br! om litcnrogcn kundc ordra rrc'd bclysning I tyrilg.tr (getrAen) nElhr
huscn, fiån gärdeil dll Porkala!':rrcl " wh lrkar 'At sråmnran bcsk[nr at! föreninger skall [ili på koslnadfr och

^rJnr mcd hcl)!rrrp

Bclvsningcn Nellin hustn lrrr utöknls liin cn hktsblpe jrn lid'ur! lilnr\ till lli snnt till lira rtydk.r pollarc

lt
Någdil li,rardrilr8 av h!l)\nin$cn pä Pffkaligalil. enlrg! !(!rclscns s!ar. h;r E genontlorts

Sl\relsroj jrartu grsrl fehkligt (koprJ rr sralcl lill Nlotion l6 o\il1)

Mouuktr J' rrJrnlagcr, , .rnwrrt. ncJ åido,torl t !n

[lonon - Bnnlillrg mnio.rshandligtilrns - lchklrE, s!3r I 2 I I :{l] l9l odr

b
Akallå 20 I 2-01- l9 Molion till RrfPorkalas ordinane föreningsståilrna 20ll

Er. 4 (2010)

Yrkåndc:

Stvrelsens "J!da-:

Vad som gäller:

Slulsåt$r

För mer info:

Er.5 (2010)

Yrkandr:

Styrel5ens'Jrdr":

Vad som gällen

Slulsats:

För mer infoi

Referenser

Nyttjande av ogiltiga stådgar (Motion 7); Åntal motioniirer: .16

Mot{fårcma lrdmllSgcr undcdeg som sJrk€r a! srr.lsen hu n}!!at dc nya sbdSame som änns cj runnir laga
krali. under pc.iodcn liån slullig( stimmobeslut {2008{8-:?) och rill slutlie r€gistrcring av lorekla ståJgår
(201D-05-:9) och ]rkar bl a at( stlrciscn tillscr alr inforhinon o'n dc! inrlfftdc dclges dcls san{liga löreningens
nuvarnrde D)edlcnnnar och dcls dr sofi undcr akludll tieno,l (:008-08-27 - 2(|0.r-05-29) syshnat s{l
merllern*hl' r Rrf P'r[rla

At Jelåktiga itldgår hlev rcgirrrcrädc vrr vtlcrsr brklagligl och rår e!l klan mi$rag. De nla sudlåma uttör inlc
så sbr andnng al underhållrplikl.n fit dc b€nde utan litn).'dligadc klm atr sllt inrc undcrhåll r! ylskrkl år
bosbdsrätlsha\arcns ansrar om rnlc liircnrngeo !alt a( gorä cn åndring 1.. I

. ltotoncn gaillcr a( ogrltrga shdSar n]1ddts. !i sial!n rr8islrcrin8en r \igl
(Av.n om korrckk st&lgar rcSis(cra$. vilkct d@k ct lar lälleL hadc nu pdrisa[ lcl i,trrållaL]
Sladg€bdilngcn nledfilr omfåtr&rdc llt$ndnns av dct inrc undcrhållct. StyrelseDs heskr;vnrng å!
konsckv€nsarna av sddgeåndnnSen tu slarkl nris\risandc

SDrel\ens svJ' dr slUl irrelc!rnl i.,m grrrt f.l.klr8t

sa\$-. br fpork nla con r'lh€ren rrgssarmnm./mori oncr-?0 I 0i6l -nro!or- I {-nl1! ddc-ar-ogi I tiga-sbdÅar

Rutiner för hantering åv medlemsskrivclscr (Motion 8); Antrl notionårc.i d8

Moliotrårcrna liarnl'(t lfl1ih mol brislcr r sr)rrlscns hant$ing a! mcdlcmssknvclserd* en slor nrängd skrivclser
låmtrats heh obcsvåradc. Molionctr innchåll.r en deraljcrad lrsti pd ser (6) skrivelser som ej bcsvMårs
Nlolionårcrnil trkar på cll dnlrl lorbåttringar i hardlåggilingcn år medlcmsskrivcls€r-

[ .] Sjalvklan har stfrclscn också lbr brfPorlala rulin€r i lorftspond€ns. IgöLco åg€r rum en 8ång r månadcn då

sk'ivclsr bchandla5. l...l
[...] Frågor som 8ållcr löpandc drin. gillafldc regler, fåsdrBd! polic]s Fh hknandc kan brsvards drrckt av
tdrcningsflirvaltarcn lieDotr dclcgerinEi frän s}.elsen.[ . I

Ao styrelscn systemaliskl !ågrar at bcsrar& sliflvelscr på det sd( rom sl)rks i motioileo tu knappasl a[ ha
"tuttner t l\offesponde^ '

. lngcn ar i n)olionen listadc sknvcl$r 6 sr. hir besvirats ir rtrkcn slfcls. ellcr föreningsitvalbre.

Slvrclsen svar ltlmm.r .i m.d kåhdr frlitå ch år rll iike ovåsenlhg del atr bctralia som irr.l.vrntr. SvareD

sakrsr dessutom, i motsals till nrotionen. all underb!8gnal (rh är till sbr del all hctralu nrfi 'ltisa p|1ticndeo'

wy. brfpork al a. com/foercr in gsst0ommorlmoti( ncr.2Cr I 0/64 "notion. I J"rutincr-tocr-hiule r r n g- ar -
mcdlemsskrivclser

Bristtlllig motionshandlliggning - Övcrsikt; Motion till BrfI'orkalas ordinarie liircniigsstämnla 20 I 2

GrutrdfiiruLråttnirgår och yrkande

För nlotionen gdllcr liiljandc grundlörutsattningtr, vilka stlrelsen upprnanas tillse ftljs vid sin hantcring av aktuell motion:

Motionen är undenccknu,l uu J I fijreningsrredlcnrmar r Brf Porkala, vilka sg!.![Ea är att betrakta som tnotiondrer.

l'fotionen är i sir hclhet, inkl. yrkande, direkt suillda rill ldreningsstämmar, qi styrelsen, fttr behmdling/beslut.

Motionen saknar heh ftrågor och kravcn i densmnla itr cj att brtrlLkta son uppfyllda varftlr styrelscn nanrrliglvis va.ken
har att söka gc "rvol" eller föreslå stiimrnan "ail nolioren stall onset bes,arad"- Några "rvor" linns alltså ej an ge.

Samrliga fttreritrgsnedlemmar, alkså även sr)relscn, he naturligwis råit att avge kommcntarcr med anlcdning av
motionen. Notera dock distinktionen nlellar svar mh kommentarer-

Undenccknade nrotionårer

Då stämman nåturligtvis ej har marrdat att godkänna en direkt felaktig handlälgning av medlenrsmolionei som får som
konsekvens a( föreniigsmedleDmarnas lagstadgade morionsrätt bcgriins6, sakrar rrotioncn explicit )rkande trll
beslut. Motionen syftar alltså primän på alr infomera och lydhg8öra &iorda obsen'ationer.

SlTelseD uppmanas dock alt nog:snDt l! till sig innchållct i nrotionen och soka lorhindm en framtida upprcpning så

långt detu är nöiligi.

I1orr6il . II$|IIkg 
'no(roildnndlitgninS 

- l:clåktr8a tvar l-2 I l:01 l9t dt

Fbr nrcr in[o se: uuu hrflrrrkala urrnr'lrcrerlrgsitacmilror rnntr?er-:(,1 2

l\1r1'"""" år li

Styrelscns svar

St!rclsen föreslår utt sliimmut, uvslår motionen.
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A.kalla 101:-0i-19 ?n1? -ll3- 3 0 Morion till llri Porkalas ordinari.

. Bristfiillig motionshandläggning - Svar där frågor ej finns

Inlcrlning / Bakgrund

I en särskild nrotion ([ I ]) har ett Mtal exempel gelts som t]dligt lisar den brisbnde klaljtei sotr r]aär alltiiir ofh
kdakterjsertr si}felseN svu med anledning av de lagda motionenla. F[ sve sofil, utöver a[ vara felaktig! och,'ellcr
inelevant, dessulo,n olia år hell oniidigl då rnålrg! nolioner hclt saknu frågor. Dc{u hrndlåg$ringslel är sä6kilt allvdligt
då del fiina året. i Porkalen nr: ?0 I I , fanrs ert bctydilde albl fall där stvrelser försr helt sonika :!l!!!lc-bg!jf3L
förtydligandc. (se nedan citat) och diirefter hrndlaile i di(!}kt strid med motionärernrJ dlpmNning. Fn ston anral
motioråre. hu på della sält blivil förtördelade och srämman har titt ett !ndcmtåligt beslubutrderlag.

"llotioncB år r ilr hell'cl. inkl. vrtrndr. 
'lirrkl 

.rilldå lrll fdrenrngislÄmmrn nir b6lur. tlolionen srlntr frigor
varfdr stlr.ls-en varken har att söko ge "sar" cll.r lirerlå ilåmman "@ mdionen itall anses besydnd,'.

Nedarr liiljer några cxempcl på motioner diir frågor hell salinas men där stlrelsen ändock avget{ ell svaf'. Notera att denna
typ av handliiggningsfsl även gäller tör samtliBa exempel, nted felaktiga svar. i ovan nännd motion {[ ] l]

f,r, I (101 l, Komplcttcring sv honrmar tVoti.rn nr f0r: Anuler motionärcr: S.3

Förmerinfo: urrt'.hrfporkala.comjficrrnilEsslacnlmor/mot,on.tr?0111142{ohon-bl-fuil'!lcil$,ng-a!-LommJr

EY.:(20lll Luflvärm.punrp - franluflsflähtår (iUolion nr lJ): Antalct nto(ionårer: 0

Förmerinfo: jRww.brlporlålå.rom/lotrcn$gsshcmmor/molionerl0ll:ll5rnoton-cl-lulivacrmcprmp{rånluftdlaelts

Efterlyscs - Kralitetshöining av slådning (lltotion 22)i ,{nialet motionårer: 5.1

Fö r m € r in fo i 
, 
rv\rs brlitorkala .omlfoercn ilrgssbemmor/mot k)ner-ll] I l,'l .1 4-moli on-bJ-e lterlyscs-kva I ile$hoepirrg-å!-s!åednitg

Et:'1 llil l] Otillbörlig begär.tr om lillbäd€ till lägetrhet (Motion l5); Anlalet nrotio!ärer: 54

l'örmcrinfoi w{.brfi)orkåla.com,/li}erenrngsslaemmor,'morioncr:0ll:14(>nroroo-c2lnillbo.rlig-b€gaeraf,{fi{illtraed€{ill-
lJ.r<nhet

Er. 5 (?01 0) Uppländlingår av gårdsrenovcringor - Etspp lI & I I I (Moaion 5); Antål motionär€r: 48

FörmeriDfo: $tr*brtporkahro,nllbcr0ningrrlacnrnor'nolion.r2l)10/64-motion-15-rulinerloerJtä!t€rng-av-mcdlemsskrirels€r

Referenser

Bnslfållig molionshddläggnjng - Felakliga svar: M0lion till tjrt' Porkalas ordinaric tilreningsstitmma 20 I l

Grundliirut!ättnirgar och yrkåtrde

Fiir nrotionen gäller iiiljande grundfatrufsA(nitrgar. vilkö stlrelsen uppnanns rillse fttljs vid sin hanrering av aktuell motion

lvlotionct iir utdenecknul uu3 I ftirenirlgsnred len mar i Brf Porkala, vilka tÅrllliga år atl bcfakla som Drolronårer.
MotioDen år i sin helhet. inkl. yrkåndc, direkt ställda till liJreningssdmrnan, gJ st)lelsen, l'lir behandling,teslut.
Motioren sakrd irelt frågor och kraven i densamnra år ej ålt brrakla som uppbllda varför styrclsen naturligtvis varken
htral1!ökage'J!dr"elleröreslåstännnan'a(halionehskcllonsesb.fl,arutl . Några"J!d"flnrsalltsåejattge.
Smt|ga flircningsmedlemmar, alltså även stlrelsen, hd naturliglvis låk ail avge kommentarer med anledning av
molionen. Notcra dock distinktionen mellar svd och korrmenlarer.

lJodeneckrade 6otionårer

. Då stamman nalurligtvis ej har nrandat att godkiinna en direkt fclaktig hardläggnnrg av mcdlcmsmotiorer. som lår som

konsekvcrs an l'örcningsrrcdlcmnla.ns lagstadgadc nlotions.rtt bogränsas. saknar rrotioncn explicit yrknndc till
beslut. Motionen s)'itar alhså primån på ati inlbmera och r!dliggöra gjorda obscrualioner.

. S!]telsen uppmanas art nog.sanrl h till sig innehållet i molionen och söka iiir|indra ea framtrda upprepning så långt
detra är n1ölligt.

För mer jnlb se: uvrv.brfporkala.corl/lbereningsstacnnror,'föiioner-201?

[k! c*l{e r4
'B r.l Ru o c-v( o.{l

N)

Nl.n($ - Bf'slulr8 nroliorshildldgsnilis - Svil dlr *åpr.r linns l,l r l:0i l9) odl

9

Styrelsens svar

Sty re Is e n fö res Lfu att s I iimman av s låt mot io ne n.

Akallä ?012-01-lri ?ll1? -03- 3 0 Motion till llrf Porkalas ordinarie {iirenrngsståmnla 20ll

Bristfällig motionrhandläggning - Felaktigt örslag till beslut

Inledning / Bakgrund

Likson vad som gåller "svar" ellcr "konrmentarer" fiån sryrelsen (se annan molion lll) gållcr att det på intet sått finns
naSot lag- cllcr stadgcknv på att cil slyrclse har at l:innia e[ "förslag till bcslu{". Om styrelsen åndock gö. deta år ett
absolu krav ad fit6laget ar rillämpligr och gilligt.

Förntsättningar:

än nrotion som i sin helhet. mkl )rkanden. är riklndc till fureningsstämrnar fiir behandliig och eilerliiljande beslut och sorr
dels saknil lrågestållringar och dels har tldliga yrkanden/trav som ej är atl betrakta soffl uppfyllda.

Om ej uppenbara hinder (ex. lag eller stadgar) örhindrr at1 stånrnran behandlar yrkandena i noiionen jtLg!! dessa
behardlas och beslut (bifall eller avslag) tas.

Styrelsen har dock alhf?Jr ofia. äv€n vad gåller ilotjöncrna fur :0 I 1 (se t.ex. I.lorion I 3, I j, 20 - ll och 15, morioncma
återfinrs i Porkalcn nr ? 20i I smt exempel giura i atnan motion I I ]), låmnat örslag till besh{ "Sfvrelsen anser
motionel ll6vsråd" lör motioner som uppliller ova! iijrntsättnitrge. Det(a är ctt direkt felaktigt Rtrslxg till beslut.
Atl detla dessufom sker i direkt strid mo! anvisnjngar tån motionärer, genom att i Porkaled nr2 20 I I "kl ippa bort" etr
viktigt flt4'dligande (se nedan cirat). gör agerdder on mö;ligr ånnu mer belastande.

l"Motionet år i sin lelhct, inkl. yrkånd!. direkt sl;illdå iill ri;reningsståmmsn for beslut, Motionen saLrrr trågor
lvarfiir stlrelssn !Ark!n-hår åll soke g. "ry?r" cll.r llirssll.tåmmrn "ofr motiohfr tkoll Mtet bervead".

Om ovan direkt felakiiga ldrslag till beslut ("Styrelser arser rnorion.n besvarad"i fttrelåggs ståmmans beslil finns
ilatwligllis slor risk an st&nmodellågama, varay mångå {las:0iftalet) [oligen är overande om an örclagt fö6lag är
ogiltigt, bifaller örslaget. Om så skcr beskärs

Referenser

Bristfiillig rnotionslrardlliggring - Svar dä' tiågor ej i[ns: Motion till Brf Porkalas ordidane tltruning.sståmma 20 l2

Grrndlörutsåttningar och yrkande

För motionen gäller följande grundlitrutsäilningar. vilka st;relsen uppmanas tillse löljs vid sin hant€ring av akruell motioni

' Motiooen är urderte"kuud 
"u.JZftireni,rgsmedlcmllar 

i Brf Porkala, vilka smtii& är att bcrEkta som motroniirer.

'Motione[ärisinhelhet,inkl.]rkandc,direltsliilldatill&trcningsstiirnmatr.gjst]relser,liirbehandling/beslut.
'MolionensaknuhehfrågorochkravenideNanmaärcja[berakksonupprylldavarfiirsryTelsennalurligtvisvarke[

har atr siika ge "Jvor" rller fiircslå st:ernan " at motiobtn skdll onses beparad". Några "srar" finns alltså ej att ge.

' Sarntliga ftjreningsmcdlenrmar, alltså åven styrelscn, hd naturligtvis rått arr avge konmentarer med anledning av
motionen- Nolera dock distinktioncn mellan svd och kommenlarcr.

Undenecknade niotionärer

Då ståmnran ilalurligtvis ej har nedal atr godkinila en direkt lelaktig lun<lIåggnr:g av medlemsmotioner, som {år som
konsekvens a{ fiireniugsmedlenmamäs lagstadgade motionsrätt begränsas, saknar motionen explicir yrkarrde till
beslut. Motionen syfld ålltså primiin på d[ inlonncra och tydliggijra giorda obseryötione..
Sl,relsen uppmanö att nogsamt la lill sig innehållet i motiorcn och soka liirhindm en framrdå upp.€pning så långt
detla är möiligt.

N,onon - Brsiliillls na{iinrhåndlrgsrnS - rclaklrSl lb.iag t{l kilur l12 (1291 l9l dr

För mer info se: wwy.6rlimrkala.com/lbereningsstaemmorlnlotioner-f012
tt / ./
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€ Akalla 2012-01-19 ?0t? -83'3 0 tilolion Iill Brl Porkalö ordinarie lbreningsståmma 201 2

Bristfnllig motionshåndliiggning - Frlåktig föreningsinformaliun

lnledning I Bakgrund

Ee bcråtricat kmv. från fdrcningens medletrrmar, på slyrclsen vad gäller förenirgsinfonnationen, inkl don associerad mcd
förcni[gssrimmor och motioner. år alt den i rnöjligsle nrån år:

. saklig och korrekt

. ej bascras på ogrundadc uppgifter. r.k. Iitsa uppgifter"

. e.j nranipulerar undcrlag cller på annar sät1 låmilar en nedvetel &ra!r ofulls(iindig (l:i\:felnkrig) inlbmatior

En kon gclonrgång av liireningsirfonnationen liån periodcn 20 I 0 - 20 I 2 visar tlaäd att oyan kra! ej alliid uppfllls.

Då det är förenat nred dels betydande nrerabctc och dels begränsad ellekt att !öka 1å cn korigering, av felaktig
infonnation. trll stånd iir det bäRre ad "Jo*/ göro rtitt från borjan".

Följande ränkvårda ord är lika giltiga nu soln d:1 Jc ursprungligen skrers:

"Trutlt .tlu,ns lag' bch,n,l. linfng utolLE on h. utm rf tlilc '

Bulte\at Grceiah,The.4rt oJ l|atldb Wisdou, [1647]

Några korta exempel på felaklig fiireningsinfornration

Ex, I - I'orkalen nrl 201 I s.23- Artikel: "luotioner"

t ldrag från l'orkålen: 
- 
k{mmenlårfr:

''1.. I tlat.len skri\it rhJer Såkfel. Samtliga son trår unde{ecktrar cn nloriorr h å{ belraha son molronår Lrch ilrgc! ansat frlfrgår
motlonen, tu det d?n san, slå' av Dolion.r ifrlgä.

t)tst på nannhstu.itet i ,

nnl jane n, san hknat sa', Deth är e( al I leirfl sakiel i nle n1ln5l mol hakgfurl sv a[ rtr låJn|gcn sLlrl snlNl ntol i oncr ! ndtr 20 I {J

motionsstdllalc.'-20llhalic[slonannl(t0-80st)molioilårer.

'' Xan inte ntotonsildlluren
görc ieta.ltu 

^i'gon 
arndn d'

de son siiitit pl nurailen
'raltnas sou ttouonrsrallore. '

I tunnc Nd,nordning hat
: t nd&r t tn ot i o l 6r 

^r 

it, dft n!
namt th lägenhersnnnntr
(lo\tu natnket oml€ru s|/ivit
undpr) san{ Itxt.lelen ti!
motkntn 

^h trkandet hgr!

. Styrclscns felaktiga mlbmalion mcdtör årcn all dat laltun a{ en dcl irldmnade mothner. sonl hår et
'rlyckcl slon arlal nroriofldrer sh dfirmcd slo( medlcmsslöd. ei ,lcrges korckl lill medlcmnlama u!a!
sö15 "förminskas".

l-elslnen son sl]*rclscn hår ger utkyck liir lörväfras geron andra brislcr i motjonshilleringcn vilka
6ntr( !11 h.<lrivni i .r ,inDl nlnidr.r rill å{b f?treiln}Sss1ä'nma ([ I ]-t4l).

Såkf€I. On niiiligl :inn! 'grumligara" !ånkr år ovdr såkltl och dts\ulorn till riss dcl i kunllill med

delsammr. blll lydligl.\enlel på "or€djgf lilrkänrtc.

Srlfclochnånipuhrxlundcrlnt. lorcr roranklnnr'r'ntreJllrraltrlc$d.rJ'rel'LslildmeJ
cddgel Lv.. på rlgörailde satr åvviker liån originåltcxl$!

flelF Ar sårslilr !llraligr cit.rson del är rilnligl ålt anla all dtt hell överviigrnd. andelen

I liirrnitrgsmadhmmar ris å! m0tionernå viå Po.kålcn o.h qi vjr aherilaliva kållor {hesöli på

I lörcningskonlrnrt ah. \\'ebbJrila)

lBl a hr. en viktig tirl){llrgande {i&ol hell sonika 'klipps bof och d*t1ler hd sry'. rcljen handlagt

mo1$f,en i direkl shid trred orotionär.r,ias å!rvisningar. I'ikiiSa r.f.rctrstr hch s!ruki6 oth på dcila siil!

hdr nolioners innchåll sbrk reducenB. Nlolionsundetlåg har nlltså tydligt och slstchrliskt
nånipuleråls. För de{alj(r gillnnd. d.\ia ällvärliga ayvikclstr sc särskild anrkel p0bllcerad på

Ex. 2 - Porkrlen rr 2 s.2 - Ar{ikel: "Äta bo j en Boitndsriitlsförcning"

Plågiåt utån någor som hslir killhxnvisning. Artikcln år cll dirckt pl.gir! äv dtt mållriel. a!
''annoIskfiaktä. . som ]ISIJ Stoekholln bftrkar lrycka på insrdm ar_ d<l litfry-cka oDslager lrll
årsr.doristrirlgir dc trlrker li' cn dcl lijrcnifigir.

De erdå indrirgtr' sorn &ion! * ändmd rubrik, nägol ordhtre sam! sam! layoulteknisk åndrnrgar. I

öyrig! xr uoderlaget alhså hell iLlenliskl! lngcn s(nil hch källhärlisnjng llnns varlör a(ilicln år cll rerl

' Flagial son dcssulon då det ' ryctrs loss liån sirl urslrungliga samnanhtrg är a! lxtmkta sonr delri5
'm,sslrsJldr
Då. en nr nloljonturrtra, konrklade s$relsen. och låmnade ovar inlonnalion lråniiirdc( åYin

lk{roner ar li&nitcn r serirbtl. nEd l./r,/*di.rfr!

Molor-Ir6rr'al!gr$ronrhodliggnrng-F.låklEloreilrrSn{bnilalionl 2{l20llo)odl
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önslicnrål om atr srlt.lscn rkulh sdld få in cn korrigerÅde konrncnw i näsla numnrcr av Porkalen

.),1ågon 
srdan korigerin! har dock ej gjods

[r.3 Molionsmall (tinns ldr nedladdning från www.porkrk.se)

Utdrag från nnll: . Kohrrentirer
''strelsail utlitorule: , Sskfcl. ]lotiorerna lrtr lörcningsstämnran sonr rnotpi( och cj strclscn. Dc( år all6å
Sr.wrlsLn bililler cllerforsrlär ,löreningsstrrnman srn har rll bifällr cllcr arslå lrkanden i ilrotionen. inte styr€lsen. Aktuell !el liins
a$ldg tå na.ioilen { / ; ulrych d€ls i texfirm lsc uldrågct t.v. ) och dels i fonn ilr en kryssrula me{j lcxlen "size kff

bililler ndion.n"

l)ct bör åvcn nåmtras att del iri{e på någlot sä{ finns krav på å( sa}relsen $kall lämoa 'll.irdrile" !11

inlännade molioncr ulan år en lppgill soD sllrelsen sjlllmant och opåkallål lar på si8. Om detta görs

bor dc!!å gö6 sakligr och konrkl. 
^tl 

så-ofix i'rleå fauet hå. tldligl v6a1s i annan m_otioi {[ ll).

Ex, J-Po.kalen nr 2 s,d6--s-47 - Motiotr nr36, Gruppanslutning Bredband

tltdrrgfranPorlålcn: Kommsnt3rer:

Srkfcl, \lolionsrå{en ar en Isgsladgftl rlll soil cnskilda föreDrrBsmedlemmar nar (['l: rel IJl) och
gölicr qi för.r)-relsen sorn grupp. Strels$ hirju, i molsats dll enskildå medlcmmnr, mailiShct sil nrr

. ionr helsl under *rksatrthesårot, om så criordrrs, kålla lill en exra sthma t'ilr å{ dår framlågga

I förslåg rill beshl Del år in( b{a fråga om ordvål lht delisen 'drl Jr,k ll skf i,-na dr olra tkså det
' dun*e, hnLta" b$ tag anses lilllnplig åven hil (sc även 1öliande mmårkningar).

Alt styrclscn pi drltr så[ "smugi! in" shriörslåg blail'i iledlcmsmolionerna gör d€ssulom alt de1

lätErc mis&s iihlbn mcd on dct stii son etl tnskrll. e\Flicit, ldrslag på lallcl*n.

Orimlighcl l. Sryrclseir borde insct. orr rntc ti{ligar!. dcl onftligå i all betccknd si[ ftrslåg soDr an

morn)n då d€ låmnåd. cfr utlåtånd. m€d rnledning åv sin egen motion! Itrtur har så ei sk€t.

Orimligh€a 2. Stlrrtsen avslulår med alt låmnr lllrslåg till baslut mcd anledning åv cr 'noaion" da

stålva låmnnt! E$ tydligad de'npel pi alt mobtlikcn aör hnnlcring av nledlemsmolioner ej går ail
riliåilpå!å ft*lag fiån sb"rehen lorde vdrA,$ån auhitld.

"Sryteltens uditondc"

" Förshg tiil heshu"

Refertnser

I I ]: Brislåll ig nrotionshadlitggriDg - Övcrsikt; Motion till Brf Porkalas ordinatie föreningss$imfia 20 I l
[2]i Brisrliillig aolionshandläggning - Felaktiga svar; Motion till Brf Porkalas ordinaric ltlreningssänrma 201 2

Ii]r Bristtållig notionshandlåggning - Svar der frågor ej finnsl Motion till Brt Pcrkalas ordinuje föreningsstämma 20 I 2

[4]t Brisrlililig noriorshandläggning - !-elaktigt örslag till beslut; Moror till Brf Porkalas ordinrie iiiretingssumma 20 l2

[5] rvwv.br$orkala.comlnyhcrsdkjvl20llll60-2011-05-3linotionema-i-porkalen-awiker-fru-origindtcxren;

Grutrdliirutsåttningrr och yrkande

I.'ör motioncn gållcr litljdnde gntndförulsåltningar, vilka styrelsen uppftanas rillse lltl.js vid sin hdltering av aktuell motion:

Motiorcn är undertecknu,i ar 3 | ftr"ningrredlenunar i BrfPorkala, yilka santliga iir atl betraku sofl molontuer.

Motioilen iil i sin hclhet, inkl. yrkande, direkr stillda till öreniigsstämilar, gj sl)relscn, ftr behMdlingbeslut.

Morioren salinar hclt frågor och kmveo i dcnsamma itr cj att betrakta som upp$llda varilir sq{elsen nalurltgwis v{k€n
har at! söka g€ "J|dt' eller titreslå stiimman " uil nationen skall awes bcsvutad ' Någm 'lvai' linns alltså cj an ge

Samtliga firrenirrjsrnedlemmar. alltså åven styrclsen. hsr naturliglvis rält at1 alge kommentarer med mledning av

motioren- Nolera dock distinklionen mellan svdt och kommentarer.

Unded€cknåde nrotionårer

. Dåslimmannaurlig(vise.iharmandataligodkännaendrrektl-elaktighandläggringa!nredlcmsmotioner,somfårsonr
konseLrycls att ldrcningsmedlcmmamas lagstadgade morionsrätt begränsö, sakrar motioncn explici! 

'rkande 
till

bcs[(. Motionen syftar all6å primärt på all inlonnetn @h tydli8göra giorda obscruatiolrcr.

' Sqrelser uppmdas a( nogiam( ta till sig innehåliet i motionen och söki iirhindra en framlidd upprepning så långl

defta är möjligr

För nler iilo sc: *wF.brflrorka)a,comliocreningsstaemmot/motioner-2012

Morion - Br irltlll ig nrolons hrildlåggning - fclällj g fur.ni ngsi ntbrmnton t_2 ( I 20.] I 9] odl

Mofion.il ir tämrÄsn i såmårbcl. mcd ärliro.kni.rft

Styrelsens svar

Sty re lse n fö res lå t utl s tä mma n avs I itr mot i one n.
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Bristande städkv:litet

hledring / Bakgrund

Undcr 20 l0 genomlitrde strelsen ett blte av stådbolag 'r, som skäl framördcs kosmadsbesparitrgar b]. Tämligen snart efter
b)'tet kunde notems m darkatrt silnknitrg rv s(idkrrlitån. något som blivit ännu tydligee diiretler. Resultatct hil blivit
c[ kralligt öksd nedsmutsning i allmånn& utrymrnen (entrcer, trapphus, käll{gånBd och Nänstugor) vilket sånker
boende$iljön ftir fbrcningens samtliga medlcmmd. Missnöjet med sudning€n he vdit utulat vilket också visö genom aal

54 molionårer inlåmnade cr motion ([ ll) till fairedingssgmman 20 I ]. Sqrelscn undvek dock helt, i sitt "sval', att gå i
genmäle gällandc nedar påvisade b.ister. lstållct påstod mM, helt ostykt. attr "årligt konrotspersonalen ochfönaharcn
fn$detrycketfåklagoeiilra J".Etlpåsdendesomeffeklivtmotbevisas(lås:visasvmfalskt)enbartavexistef,senav
aktlell motion ([ I ]) nred 54 motionlircrl Då dels ftotioncn bland mMt p.g.a. brister i handlåggningen ([2]) och dcls
bristenra kvustår. med några salii.re förhdringar, lika föm året återkommer morionen nu i justeräd fom.

")Nttt slådbolag: Kaslri AB, Or!1. nunnncr: 556i85-2646. Styrelselcdamo!: Soolås, Ans6ios.
tr De! bör not& ao om al ltlir slor tokus låggi på afi söka tå ligsh pns pi 5t idnillgen d€itå kan rcsu ir€ra i al! slådningcn islällct blir

dlråtc. Del6 om shknjngen äv lakliskt ulfurd stådning ljlskcr i stönc BIad tu ebudssumman.

Nedil, icke hchäckande, föneckning visa glgp av de b.ister i 5rådningon som kunnat note.6.

\ åltorkning L.frcr råttorknrng av goh: la staloc påu ur på mnu våh palver och kh!rr tidfl' rtrl' rillhåta Iör 0åcrUontgning
(bordc glo6/örd och intc 9/l?r våttorkningEn åv golrcl). I entrer brkas cj golvd a! ända lill vå8gen (sårskili

, ; Vid rådratorer) med kraltig nedsnubning sorn ti)ljd

r SopncdkNst Tyckr r€ngörås ållfitr sållrn olh pii cn del sull€n arjnona ent $pnedkrstcil krslligl rcdsmu$ldc-

i Skrapmrltor I T{5 alhör sålldn uFp och rcngörcs korckl Ulövdr a{ matk}ms ir krsftigl nedsmulsde f}'lls dvtn
: 'nedsinkninpfi" manoma ligger i med skdp

Två(brugor M)ckeltydlBlörsåhrihgochkrrfrigtn.dsmuGrdegolv.StuL:)avlörcnillpensrrorl(rllv;lGlugnrhrsk.
ifriklions8ol! (Höganiis Ke6d!r,'lcohnica) dår rtöler iårskilde ståd-instruktion.r liin lillve*trin dven

stuskild sa$d- rlt. sk{rmrskin erfordms Dctta töljdes noggrilt av fiircliåcnde sEdbolag rnin kar, givel akuell
gm!a trcdsmutsning. cj langrc \ara lrllct.

L!ftintag.nlr€€r RengörJ alltnjr sålle vilkct lcdcrlill r[ rcdu.crat luflflöde och fclakigr lufllryck i lrapphuset$m iöljd. DtM i

. .,in ur lcdcr till problem mcd hl a spri{lnin{ av måtos mclldn ldgrnhetcrna..

Kommunikrtios I A{ stådbolaget lse not å) o!ar) hår utålailc s!årigheter stl kommuniceft skrililigl 1iåmgår t}dligt av den. i

.. entrscma. uppsalta rnlomirioncn

Stid,rala.ni 'l'idpunkten fitr stådningen har billis vdiffåt och ej sh{ued uppsath städschemm. !n del b@ndc ftd t}ckt si8

- . även nolcrå atr rissa slådflrngil heir har ']i/rr åo{". Sc åven trol b) ovan.

Refereneer

I I ]: w.brSorkala.comlfoereningssiaenrmorlmorioner-20 i li'144-motion-bl-eii€rlFe s-kvaltetshoejnitu-av-staedtrrng
[2]: Bristl]illig motionshmdlliggning - Felzktigt liirslag till beslut; Motion till Brf Porkalu ordincie filreniflgsståmn! 2012

Grutrdliiro(säattringf och yrkånde

För motionen gäll€r öljande gruildfttrusämlingar, vilka sty.elscn uppmand rillse loljs vid sin hantering av aktuell motioni

. MdioncD iir undcrtccknad av 3Olörcningsmedlemmar i Brf Porkala, !ilka smtliga är att befiakta som motionärer-

. Motionen iir i sin h€lhet, inkl. )rkande, direkt ställda till öreningsstitnman, qi styelser, ldr behandling/t slut.

. Motionen saknr helt f.ågor och kaven i densamma Ar ej att betrakta,rom uppfylldtr varför sorclsen Mrurligivis vatken

har atl söka ge ",srr" eller öreslå sliimms "ail horionen skall nnses bc,tNarad". NågIa "err" finns all6å cj att ge,

. Samtliga föreningsnredlemmtr, alltså även sqrelscn, hsr naturligNis rätt att avge kommentarer nred anledning av
Botionen- Noteia dock distinktionen mclldn svar oah kommenttrer.

Undcdccknade motiorårer

. att stlrelsen ldrelåggs arr söka höja (lås: återsrälla) slädkvalitdn så att boendemiliön lör förefiingens medl€motar ej
påverkö ncgalivt. Detla kan komo4 trtt kräva elt ntll sl.:idavtal och/ellcr städbolag.

För m9r nfo sc: w*v.brfporkala.com/foercnilgsslacmmorlmotioner-20 I 2

Moloftn & fiamucn r strtub.te nEd AdtulAlAM

Motion - Bdshdc ilådkval{cr l-2 (l2tl2)).dt

/*al Ou&** ,4 -4 ,/
//2 -- öL2 Uu /tutt)^", F-*sta

/L-, L6rtal4l*tt tKz l(p,:,riun 5'nr: n! aa C

Styrelsens svar:
Styrelsen ftreslar diirför att stiimman bifaller motionens yrkande genom att uppmana styrelsen att:
- dels göra en opartisk besiktning av de lokaler/utrymmen som städas vid ett ej i förväg annonserat tillftille, och
- dels gor en ny upphandling av foreningens städning, där handlingama för upphandlingen är mycket exalita och

detaljerade. Handlingama upprättas till exempel av en fristående konsult med städning i allmänna lokaler som

specialitet.
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Automatisk bom - Kåskögåtan

Urder våftn 301 1 monteradcs cn ny självstångande bom vid uppläncn från Svelborgsgabn, Dcnna bofl tycks ha fungerat
väl @h bommen tu alltså nmah i stångt lägc då ingil behörig genonfM ske.. För infarten vid Krokögatan finns dock en

bom som måsto sungö manuellt @h som alltför oR! står i uppsau låge.

En uppställd bom fiediör bl a problem mcd:

. en ökrd hastighet hos bilarna då de ej behöver shnnd till ftir att öppna bommen. (Håndclscr har ilnäffa! där bilar i

Irög hasrighe( varit n&a a( köB på småhdn. För mer utiörlig infom{tior se u} och [2].)
ett ökrt inslrg av ob€hörig lrrfik
ökåd "störning" och minskad trygghet för de boendr (lnte mirste småhm och aldre som, helt i oniido utsåtts fiir
en ökad riskexpouering.)

Det bör noteras an tai![4jdgddlgåIla är till a( bommma står öppna (ex. bristtälligt underhåll/reparation, uppställd av

boende eller entreprenörer med eå€n huvudnyckel ellcr uppställd av löreningens sjålva) är inte av prinrän intresse utd just

mdjligheter (vilked bd. eliminerd) att srälla dem i penranent uppställt läge. Vid kontrqller under 20 I 1,20 l2 hd bom och

iås qfhst fungerat rcnt lcknisk m0n lrmnats i uppstållt Iäge.

Att e$ betydarde etal ltireningsmedlemma. önskar att ovm beskrivna simalion förbättrö f6mgår av det faktum afl
femtiotre (53) motionårer iämnade in en motion (ill fiireningssurrman 201 I ([3i). I nrotionen {iireslog5, som cn cll
altemarit- till en självstängande bom, motionen föreslås att bommen ariingen penranenl svelsd iger. Stlrelsen a[gav i sitl
"svs" ([3]): 'lll $,ehd igen, ellet sbnga iifetter, s*ulleJörsrårufbr ilryckningsJbtdon, heil oclttå slapa långe Löfrigdr
inne i onrådet fiir de Jbrdon som får köra dar."

Stlreliens fö$lag (ill åtgärder begrånsades till ett r! motioners dclftinlag! att söka fötbåttrå skylttringen, detta år
dock på inlet sätt rogl

Del ovan beskriyn{ problemet år helt oåcceptabclt, int. mirst då en vsl fungerande lösnirg nu finns frrmtågen och i
drift på annan plals inom flireningen, och bör alltså löses snårast möjligl. Mcd hänsyn till dcn okade riskexponedngen
problemet imeblir är det cj att betrakta soil ilrsvarskålnande och seriiist atl ds äreddel "i långbånl" varldr styrelscn gåna

kan uppfylla kraven i motionen sjålvmut um explicit srämmobeslut.

Referenser

ill: ww.brfpo*åla.comhyhetsarkiv/2010/l:3-2010-12-14-pcnail€nt-uppslaellda-bommr;

l2l: www.brfporkala.comhyhctsskiv/?ollll33-2011-03-10-fonsatt-lppslaellda-bommar;
Ii]: w-brfpoiksla-cod/foereritrBsstaemmor/molionrr-2011,'142-molion-bl-komplenering-a!-bommar;

Grundliirutsåtlaingar och yrkande

Fö, morionen gållcr löljandc grundtörutsätningil, vilka sfylelsen uppmanas rillse öljs vid sin hanlering ay aktuell motionl

. Motionen år undertecknud 
"v 

5 Zftr"ningsmedlcmmar i Brf Porkala, vilka sentiiea år att betrakta som motionåler.
. Morionen ?ir i sin helhet, inkl. yrkarde. direkt ställda lill törenitrgsstämmm. ei s0r€lsen, ör behmdling/beslut.
. Motioner 5akntr helt lrågor och krnvin i dcnsamnta är cj att llerakta som uppfyllda varför stlrelsen naturligtvis Ytrken

har att söka ge "srar" eller liireslå stämman "as motionen skull a6et besvarsd '. Några "svar" finns alllså cj att ge.

. Smrliga fttrenlngsm€dlcrnmar. alltså ävcn sryrelsen, htr natulligsis rätt att ayge komffentarer ned anlednirg av

ololionen. Notera dock distinklionen mcllan svar och kom$enlter-

Underlecknade nlotionärcr

ait den naN.lla bommen vid infanen från Kaskögaran, utan oniidigt dröJsmå1. bFs ut rlol en sjåivslängandc bom av

smma t)? sod n! lf monterad vid inlarten från Svcaborgsgatan.

För mer info se: rvww. brfporkala.com/foereningsstacmmorrrmotioner-2o I 2

\{dror'Auromrliskbnm- Kaskö8alar l-?l llnl?l)dl

Styrelsens svar
Det åir ryvarr frekvent förekommande att när fordon passerar bommen på Kaskögatan så lämnas denna i öppet
läge efteråt både vid in- och utfart.
Att permanent satta igen den skulle medföra olägenhet lor de boende som inte missbrukar denna samt problem
för eventuella utryckningsfordon som behöver komma in i området.

Att byta ut bommen mot en lihlande som den som installerats på Sveaborgsgatan åir d,fför en lösning som aven

varit uppc undcr diskussioncmå i styrclscn rörandc trafik situationcn i liircningcn. Ätgärdcn har plancrats att
utfbras under 20 I 3.

Styrelsens förslag till beslut
Bommen på Kaskögalan byts mot en liknande den som redanfinns på Sveaborgsgatan.
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Bristande städkvalilet

lnledning / Bakgrund

Undcr 2010 genomfordg strelsen ett blte av städbolag'), som skäl framldrdes kostnadsbesparingår ". Tämligen snan efter
b]'tet LTnde dote6 en msrkant sånkning .v stidkvrlitdn, något son blivit ännu tydligtre diirefter. Resultaret hd blivit
cn kralligt ökad nedsmutsning i rllmiinnd utrymmen (€ntr6er, tfrpphus, kdlldgånga 6h tvånstugor) vilket sånket
bo*de$iijön ör loreningens samtliga medlcmna- Missnöjetmed sudningen h[ veit uttalal vilket också vi!6 genom att
54 motionärer illåmnade cn motio. ([ l]) till fil.eningsståmman 20 I l. Sryrelsen undvek dock helt, j sitt "sval', att gå i
gemäl€ gällaode reda påvisade brister. lstället påstod me. helt osttrkt, atl:" Ehligt koilorspersonaler ochfönaharen
fnw det nycket få klagonrlrt../ '. Ett pfutående som effeklivt morbevisas (läs: visar ve falskt) enbart av exislensen av
aktuell motion (! l) nrcd 54 motionärcr! Då dels nrotioncn bland mnar p.g.a. brister i handlaggningen (f?l) och dcls
bristema kvils(år. med några snärc föråndringar, Iika föm året återkofrmer motionen nu i justerad fom.

') Nfl s!ådbolåg: Kastri AB, Or!i. rumnrcr: 556385-2648. Stlrelseledsmot: Souls, Ansl6ios.
u Det brir nosx alt om alltftrr sklr fokus lå8gs på nll sirkn lå ligsla pfls på sgidningcn dela kan rcsui&ra i atl sddningen i5llillet blir

dyrsre. Dcllå om shkningsn öv faktiskt ulfttrd slådnrng ljunkcr i stötrc grad ån sbudssumm{n.

Nedm, icke hcltäckande, föneckning visr !!!g!a a! de brister i städnitrgen som kunnal !oter6.

vå;.k;;;g 1r,", ,.i,,o,r.n',,g ur gotr:hu raJrc glr ur på nnu vira polvcr och lhvrr tin, orh irllhåka n,r flåctto,riogn ,rg
(bordc gotu/rr4 och inta rlfLr våttorkningeD åv golEr). I cntaer brkås cj golvel av ånda till våggen (särskill

r lid rådratore4 med kmftig nedrmuNning $m tuljd.

r Sopicdk.st Tyckr rengör$ alllfdr sälldr o.h pi $ del slålletr ärlorila runl $pncdkasten kråi.igt rcdsmoaadd-

,skrapmåIloi Tr\alhrnr\rllånupfo!hreilgur(ikotrrkr UL1!crdrrms[onlåilkrälllBrncdsr,urrdJctyll..vcn
, "n.dsihkningen" matroma ligger j med sldp
:f"",rt"gri 

i ify"*"t ryatig f6rsl.ring o(h krrfiigt n.dsmua"a. cotr, sru (i);u fticnurgens tio {tO; rvrtstogn, rr*.-t.
I frjklionsgolv (Högåniis Kendur,-lcchnica) diir iddvcr rirskildr stöd-irstruklion.r friin lillvcrkärcn $ven

i stuskild r(åd- rlt. sklamrikin erfordras. Defia fdljdd noggrMt av föregåcnde sHdtrolag mcn kan. Sivel aktuell
I gmvå Dcdsmubnirg, cj lälgJc vsrallllcl.

Luftini.g enlr€or i Rengöis alldir sållm viLket lcdcr rill etr redu€erd luftnöde och fclak.igr 10ft1r)'ck i rrapphse!son föl.jd. Dcda i
, sin rur lcd$ till problcm mcd bl a spr{lning av mllos mcllån lägcnhctcrna..

, Kommunikåtion Arr slidbola8el lse noi r) o!ar) har u{åladc s!årigh.tcr å{l lommuniccn skiltligl ftmeår rydlig1 av dcn. i

. 
enlrcerna. uppsatta rnf,rrmarronrn

Städfi.kvanr 'fidputrkleo fijr städningen har bitlis yditrar eh €j s!tu{ nied uppsaxa s!ädscheme. En del bende he t)ckl srg
å}m notcra a[ vissa sfädnjngd hclr har ".r4rlir bs.". Se äv.n nol b) ovan

Refcrenser

I l]: w.br$orkala.com/foerqingsstaemmor/ooliorer-201 l/ 144-motion-b3{fterlyses-kvalite{shoejning-av-staedqing

[2]: Bristftillig motionshudlliggning - Felalitigl litrslag till be$luti Motion till Brf Porkalu ord)noie forening:rtllrnma ?012

Grutrdfiirotsätanin gar och yrkNnde

Fiir motionen gäller följande grundftirubånniogar, vilka styreisen uppmans (illsc fitljs vid sin hant€ring av aktuell motion:

. Motionen aiI undenccfnad av åonircningsmcdlcmmar i Brf Porkala, vilkå sÄI0lUila är att bclrkta Jom motronärer.

. Motionen iil i sin helhet inkl. )rkand(, direkt ställda till föreningsstiimnan, ii stfelsen, lor bohandlingr'teslut.

. Molioncn saknff helt frågor och kraven i densamma är ej an beftaku som uppryllda vdlo. stlrelsen mrurligtviö varken
har att söka gc ",rar" eller ldreslå s!ådman "alt illotiohen slall afes besNilad". Några "oar" finns alltså ej att ge.

. Samtligatbreningsmedlemmtr,alltsåövensqrelsen^harnaturliglvisråttatlavgekommentarernredanledningav
motione!- Notcro dook distinktionen mellan svar och kommcntder.

Undeft ecknade motionårer

. alt sbrelsen ftireläggs an söka höja (läsr återsdlla) s!ädkvalitdn så att boenderiijön 1ör örcningeN medlemnar e.l

påverks negrtivt. Detta kan komma att kriiva ctt n)'tt suidavtal och€ller stådbolag.

För mor ufo se; wsry.hfbo*ala.com/foereningsslaemmorinotioner-20 I 2

Mdromn t fimbgcn i silttb.e n d blAtLk la@

Morion. 8r*hf,dc ilrdkvdftr I 2 (l20i2l).dr

Styrelsens svar:
Styrelsen föreslår diirför att ståimman bitaller motionens yrkande genom att uppmana styrelsen atl:
- dels göra en opartisk besiktning av de lokaler/utrymmen som städas vid ett ej i förväg annonserat tillfälle, och
- dels gör en ny upphandling av loreningens städning, där handlingarna för upphandlingen är mycket exakta och

detaljerade. Handlingarna upprattas till exempel av en fristående konsult med städning i allmånna lokaler som

specialitet.
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Akalla 2012-03-23 ?nt, -tll- 1 n N{otion trll llrf Porkalas ordinarie löre[ingsstämma 201 2

Encrgibesparande åtgärd€r - frånluftsfläk(ar

Inledning / Bakgrund

BrfPorkalas lågenhctcr har ett vcntllationssystenl n)ed passiv tilluft (tas in via tillufudon vid fonstnra) och altiv frånluft
(via injusremde frånlufisdon och trårluhsflirkmr 'i (FF ncdan) på akeo). vinrenid vänrs stora luflilängder upp ldr aft
slutligcn bltss ut !ia FF. Dctb medlör stora s.k. ventilalionsfbrlust€r. Cenom att fi$r-EE-$gll|l]lbriirnlrllll[!il kan
stairrc delcD (ofh ner än 60 o/.).v encrgin i trlnluftcn åteninoas mcd betydånde kosinadsmitrskningar som följd.
FF på höghwen åir särski lt lampliga då de dels är tänl igen lå (5 st) nrcn stora @h dels er avståndcn til I ntmastc
urrdercentral 1finns i hus ld, 16 och I {l) koro f)6suton finns i varje hiighus rvå (?) vrtmes)stom (VS nrdan). VS I som
besör1er radiatorsystem och VSI som betjana tilluftsaggregat (venlilation i hisshallar, garage och lokaler).

Vctrtilå{ionsftirluster - höghusen (ftirenklåt er€mpel)

Det totala injusterade Sånhftsfiödet från lågenhetema i hus I.t - l8 iir betyddrde (37 440 m'.ft) 'r. Tolala crergin sorn

krävs lii att väma akt!ell hrftmängd nled i medelhl 20 gader under fcm vitrtermÅnader (mild vi[(cr antages) översiiger
I CWh b,''r. Om 60 76 ev drrna energi i(en'innes med luf(värmcpumpar blir kostnadsminskningern4 stora {>

^100.000 krlårr').

"Envtuilngsplånmcd4st2:or6..h:l:stJ:orh&cltro€l!grundllodca\,8'(60+10)=720m'/h Tdåhhardcfcm{5)
höghu$n 52 n "hgcnhc(s\'åningsplan'' vilker ger etr lobll grurdtlödc av 51r720 - 3?.,140 n'ih.

!11)rlufinlltjai:l)cn\ir€l(0'('.l.0llhtrl 1.293lkghrlorhSpclifik\lnnckapacirct(l}C,=l.0olkJ.'k8Kl
'r l-in(rFn lör n[ \äma l n' luli :{) Srader = 1.29] . 1,00 ' 2i} = 2J.86 kJ för dcilotalå gnmdlldlel, undor cn ( t ) linme. erlor drs

l? 1.10 ' 2J,86 = %8.2 M I - 96Jt,2'r ll)00,'-1600) k\l'h = 26t,9 kwh
1' -lotala 

cncrgin som €rforJris för all väilna grundf]öd.l 20 gmdar undcr fcm !inlcmånadcr (nov - mds) blir alltsa
Ii0. 24 . 286.9,',r000 - l03J llrwh.

" Anta8$ 60 96 verkning;sgrrd fdr ehncvåxlåna oeh elt cncrgipris a\ ?00 krÄlwh blit besptriltgarna 700r l03l'0.6=,13.1 kkr/lr.
') Ft X: t 1X=t1,..., ttl; |abnkari Zichl etln( T)?i lvtXAC 56A 1420.

En motion i frågan frdnlades till föreningsståmmar 20 l l (| l) rner styrclscns "svar" var utulat påssiu, hadc iiget i sak ati

invånda mot litrslager utan endast ckonomiska hindcriproblcm ctc lianrördes. Då det harrdlar om mycket stora
bcsparingar BrfPorkala kan gå miste om, oh inte saken [x{tctt undersöks, åt€rkommer molioncn nu i itrslctad fom.

. SrcnslieBostådcrgenomförjrsLrudeenergibsparrndeåtgärdcrsomfairglåsimotiorrn([2])ihöghus,nred
mycket snalik fi.ånlufsvcntilation, i Akalla och llusby.

.Dcthandlaromencnergibespanndein5tallationsom@'Efteretm.al
år hd installationen troligen "betalat sig sjä1v". Kostnaden kad allEå qijiimfttrs m€d allm:mna renovcriilBsåtgätde..

Referenser

n: www.brfporkala.conlltbcrcnin!sstacmmor/motioncr"20llll45-nlotion-cl-luftvaedrepump-frmluhsflaektar

[2]: wv.stockholm.se/hrllbarajafta (Expilderå avsiitt "EncrgieffektiYisering" llir nrer info.)

Grundftirutiätttringar och )'rkand€

För motionen gåller liiljande grundlitrutsåttningr, vilka stlielscn uppnranas lillsc fiiljs vrd sir hanrering av akluell motion:

. MolionenärundcnecknadavSOröreningsmcdlcmmdiBrlPorkäla.yrlkasamtligaäratthetraktasofrmotiontuer.

. Morioned iir i sin helhct, iilkl. yrkande, direkr stlillda till förenitrgsstlmftan, qi stlaelsen, fur bchandlingbcsht.

. Motioncn saknar hclt liågor och kravcn i dcNamma är ej an beuakta som uppllilda vtrlitr stlrelsen naturligvis varken

harattsökage"Jvar"cllcrförcslåstämman"an,notenehtkdllansasbes,uad.Några.rydr"finrsallbåeja[ge-
. Samtliga öreningsnlcdlcmnrar, allrså även sqTelsen. har nalurligtvrs rätt alt avge kommcntarer mcd anlcdning av

motionen. Notera dock distinktionen mellfr svar trh kommentarcr.

Undenecknade motionärcr

'atcnöpp.truppharrdlinBavcntiultgtlg,liån sakkunnigaVVS-konsultcr.gäLlandemonterrngavluftviilrrepumpapå
lägenhetsliårlufts{läkrama r hus I 4- | 8 genomttrs snaGst nröj I igt med målet atr vara fitrdigstrilld scnasl 6 (sex) månader

efter loreningsståmman, Studierr skall vara sådan åo dcn kan tryttjas vid en evcntucllt konnrande prcjektering @h
göras tillganglig (ex. via liireningskontoret) till all! föreniltgsmedlcmmar som önsk?r ta del av dcnna.

F0r mcr info se: rv*r.brfporkala.convfocrcnilgsstÅerlrnor,'motiotrer-201 2

Moli or - Fnc' lrbcspårard€ åt8ir d.r - li ån'otu llNar I -: { I 2 0ll I ).odl

-/öft4'llR lL-- | la**-'Z >--<//- 'f'-tTw'h'\
STtl/h d 7+9 tb Ttalo I

Styrelsens svar
Förslaget är lovvärt. allt som kan minska öreningcns energilorbrukning år bra. Styrelsen har visat törslaget l'ör
en sakkunnig encrgikonsult. Dessvärre har vi fåft bcskedet att det sannolikt inte är lönsamt lör törcningen. Det
finns cxcmpcl på dcnna typ av installation i bostadsrättsltircningar. fjärrvärmcftirbrukningcn har i dcssa cxcmpcl
gått ner, men sanltidigt har clförbrukningen gått upp så att den sammanlagda besparingen blivit försumbar. Läg-
gcr man därtill dcn invcstcring som krävs, så visar dc cxcmpcl som linns att dct intc är ckononriskt l'örsvarbart.
Styrelsen menar därl'ör att det inte behövs någon förstudie.

Styrelsen föreslår fö reningsstiimman, all avslå molio nen.
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Motion till föreningsstämma 201 2
F) ll i fri dao. skn! u ({l hnna lill }-,rcr!n-3skontnct. srtuliuiging$ !1.
.iicr skrckr nr(l aosl nll: BRF PrIl6la. lloi 6alfr2. lg ft lir\ra.
Kr\il i hrg 0n $dcncckilå notion$. OttSj Skrcki den irl., $om mxillc-Fo$l

Motions-
låmnare, namn:

Hemadress:

Dåtrm:

Underskriff av mot
ionslåmnaren;

Bakgrund
FöN*a vilket Droblefr. ellet vilken idö. sm 96 aft du skflet denrc mrton
T? bam med e1 pnhlem eller et ,16 p, molion len 

'xempci 
'Oet skulie ram ba aa töt&fiqlr" hade er

biLstäpvågt. fim fradlefrtnar ka, hvta ,ll en lag kosl.ad. ),

Jag tyckcr dct är ftjr mycket "lägsl.a pris" mentalitct i ltireningcns upphandlingar av tjänstcr- Jag tycker

att dctta hår skapar cn boendcmiljö som inte kilnns fcvlig. Ex. bastuniljön. Förra trel byttcs lavoma i

bastun. Nu håller blankoma att lossna. Stådningen, som beståmdes ått ske en gång i veckan på bastun,
j har knappast kumat hånda. Vi användama ftirsöker stiida dår med undcrmålig stiidr*dskap osv. Detla

| åir ett cxcmpcl på når prisct går liire kvalitd.

vad ska stännån b*iula. löt 6t styolsen skn kunna iösa prcAenel. eter genomf*a dh d6,
FörSlagtillbeslUt sr*oolr6tsmen"al-sa!s"ge'--afirömmanbes\ilatai,örcnlnsenska^öoaanstäpvagndt'

opqlm lill siri ei*n af ordna da! oaeklsla,xh,esltta om htreskaslnad. t

I Pa oaksldal t nns tomptefleande nfoma\on. t.ex. dtnnga( e.llet bildet (= matkee frec X i ruIan)

StyfelsenS Utlåtånde: Sryrelsq bfatlet elq f1rcs!år avslag på molionq och kan 1ämra en dotivetng

Styrelsr:n lrt'bller motionen,
S$relscn anser nrotioncn besvarad,

Styrelscn föreslår avslag på motionen

n
tr
n

n

tr

Stämmarr åiliillcrnotioncn O medacklanration fl nred

Stiimntan avslår på rnotionen I nred .. .... riistcr fur oclr

riiste r for och . .. .. röstcr n01

ritstel nrot,

Pido Lawmn Bosladsrätt nr: I 709

Kaskögatan 14 16476 Kista

2012-03-3 I Telefon-
if: 073 903 r 888

I 
Jag ftircslår att vår Rircning blir en lörcning som satsar på kvalitd vid upphandling av dånster. Jag

J 
tyckcr också att vi skall *inka på miljö och att liirctagen som vi anlilår har bra årbetsvillkor lör sina

l anstiillda. Allr dct.a är möjligt art kolla.

i

I

I

I

i

I

Styrelsens svar
Dct är alltid styrclscns/förcningcns strävan att satsa på kvalitö, miljö och dct finns alltid fttrhoppningar att fii-
rctagcn tänkcr på sina anställdas arbctsvillkor. Upphandlingar styrs dcfinitivt intc av någon sort av "lägsta pris
mcntalitct" som styrclscn skullc tillämpa vid sina upphandlingar. Styrclscn har kontaktat siädfirma och pratat mcd
städaren om dennes arbetsvillkor. Styrelsen har också pratat med motionsskivaren: All nödvändig städutrustning
har kontrollcrats och placcrats i bastun. Ett problcm är tyvärr att utrustning, som finns i våra allmänna utrymmcnl
stjäls.
Den här sortens frågor iir lättast an åtgärda genom att ringa och meddela/göra en felanmälan till foreningskontoret
så att man slipper gå oc h vara missnöjd ett hclt år.

Styrelsen anser motionen besvarad.
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Motian till föreningsstämma 201 2

Fyll , pii drls, slriv ut fth lhm lilt Fecilmgskorlo.cl Sibrliusgårgen 34,

etlcrskiclå mcd post lill: BRF Portdq Box 6m2. lil 06 Xisb.
Konr ihåg åtl uudtukna mdionm. OBSI Skrkad€n itra sm mäilllposl!

f,lölions-
låmnå16, namo:

Hsmadrga6:

Dåtum:

Unde.sldft .v
'iof,ölåmnarenl

Bakgrund
ffiaB frket ptuMn, ell$ ik6, Hö. ffi gbr ad du **d denft mdbn
fa bam neden pdlm alpt en da pt Fdto|

Vad *a sltuår bg& . fö/ ail sttrelsan *a tu ne be pn&mt, elkr genodöft din bö?
Förslagtitl bestut swrqy11ry:ll:1:,; t:_1, .'1,,:;:,: .,,:,,,::,,,,,.:,".:ln.',,:,,,.,:..'.: 

jii-

] ea aaxsdan tinnskampteuercnde infomation, t.ex- dtningat eller bitder (= matkac medX i rutan)

StyfelsonsUtlåtando: stvrelsehbilalle.elletfö@slåravslagpåmotioren@hkanlämnaenmolivering

tr Styrelsen årlailsrmotiotren,
E Slpelsen anser motionen besvarad,

F $tylelsen föreslår avslag på motionen,

tcrl .. ..... .. .

Ståmmobeslut:

fl Ståmman &{rller motionen n med acklamation E med ... ... röster lilr trh ........ röster mot.

n Stämman rvslår på nrotionen ! med ........ riister för trh........ röster mot.

Styrelsens svar:
Styrelsen fiöreslår att stämnran bif-aller motionens yrkandc gcnom att uppmana styrelsen att planera och ge-

nomlbra sanering av grönt mögel på berörda balkonger.

.€ ?0ll -03- 3 I
Motion till förcningsståmma 2012

HSSs Brf Porkahnr 249

De senaste åren har vi ftltt "frysa' in hösten i kalla liigenheter utan värme. (Jag vet att det zir

fler ånjag som har frusit.) Sisllidna htlst mer och långte ån vanligt. Temperaturen i lagenheten

var i min lågenhet vid flera tilllälen nere i 17 gader. Kylan och h'rkten i lågenheten höll i sig
åven sedan v?irmen långt om l?lnge sattes på. Satt med tii,ckjacka ime flera gånger for att
försöka hålla vårmen.
Någon beråttade att det var dygnets medeltemperanl som avgjorde når vilrmen skulle såttas
på och der låter nog trra i teorin, men som med så mycket annat år leori och prahik heh skilda
saker. I det här fallet fungerar det definitiw inle i Feldiken, sårshlt som det var flera iskalla
nåtter, om iin något varmare gÅ dagama.

Jag vore dtuför lacksam om det b€slutades att låta sftta ighg viimen nlir det behövs eller
åtminstong som var brukligt fön, den l5 september.

Akalla 2012-03-28

-,,'n7-'4 al..?P/

tngrid Hagelskog, tgh 8 I 8

Kasköga1ån 30
16476 Kts4.
Telefon: 0875 I 6005

Styrelsens svar:
Om du har kallt i lagenheten, ska man göra en felanmälan. Då kommer lastighetsskötaren till den (lägenhet)

som anmält att dct är kallt och mätcr tcmpcraturcn. Om vi mcd våra mättningar finncr att något vcrkar vara
fel, går vi vidare vidare till vår våirmeentreprenör Schneider fOr åtgtird.

Värmen till lägenheterna styrs av yttertemperaturen. Nu är denna styrningjusterad så att det när ute-tempe-
raturen sjunker under +15'C, så startas vårmen inomhus.
Dct kan ta en stund innan viirmen kommer fram till elementen och innan det miirks i rummen.
Det blir också så, att niir ute-temperaturcn stiger över + I 5'C kommer den ackumulerade värmen i elementcn
att fortsätta avge värme en tid efteråt. Så det blir vare sig tvärt varmt i rummen, eller svalare på en gang.

Sty rels en ans e t mol io ne n besvarad.
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Motion till föreningsstämma 201 2
Fyll a pi då!tr, *nv ui oh läms till F&cnftpko{tord, SibeliusSån8in 14,

Nller rlickå mcd Fn dll. BRf Pskäla. Box 6002, l(f 06 Kisb.
Kur i båg d unictuckrs mti6s OBS! Sliclå ds int som nbi!.'F$t!

ilolione-
låmnarå, namn:

Hgmådres6:

Oåtum:

UndeEkrift av
ion6låmnåreni

Bakgrund

.,' I l ;',.:..),'.'"'r'.r.:

+J* '.C!el Fkn, a4* !!!s 4a, eq g& eI * 513.9: clg..e *
fa ban md d p@Em dw eo t@ Ps Moh

Vrd *, Så}rWr b€dd , lff stt slyslssn ska tunna löe prcUBtuL 6lbt gonsdM 6n &?
Förslagtill trslut s**rontasetser'ei-sfs" :-\ " r:..i.-.,.:::,:'t".:. . ...

]l På aaksidan finns kompleilseda inlatmalior, t.ex. itnilg{ ellet bitde. (= markata medx i tffin)

Styfelsons Utlåtande: s!relsen bitelte/ eltet löeslår avslag på molionen 6h kan lamna en tutivedng

E Stlrelsen bifallet notione\,
E StFreisen ånser motionen besvarad,

E Slyrelsen föreslår avdag på motlonen,

):- ;i):. . i ra i"ia ;1: lj r. _.*;' : ' i
f--, lti, :. :.:ri ..!;,a

lir

Stämman åy'allcr motionen [f med a€klamalion n med ..

Stämmu ålTlår på motionen fl med ....... rös1er ftir och

Styrelsens svar:
Motioncn bclyscr ctt ftirhållandc som vi är synncrligcn mcdvctna om. Ävcn om flcrtalct ltinstcr fortfarandc
fungerar relativt tillliedsställande, så närmar vi oss en situation där utbyte av samtliga liinster iir oundvikligt.
Förberedande aktiviteter pågar därfor sedan en tid. Bland annat har vi engagerat en expert som hjälper oss att
utarbcta cn kravspccifikation, och vi har gcnomfiirt cn tcstinstallation av cn modcm fönstcrlösning.
Rent konkret foreslås i motionen att bostadsrättsföreningens medlemmar upplyses om huruvida lonsterbytet
ingar i underhållsplanen. Styrelsen har förvisso redan tidigare lämnat sådan upplysning. Bland annat beskrivs
i Porkalen 3/2003 den underhållsplan som aret innan bor.jat utarbetas och omfattar byten av avloppsstammar
(år 2038), elledningal fonster (råLr 2015) och ommålning av fasader.

F-örutom att det hiirmed bekräftats att fonsterbytet fortsatt ingar i underhållsplanen, kommer mer detaljerad
information om detta projekt att delges i takt med att förberedelserna framskider och tidplan för konkreta
åtgarder fastställts.

Sty relsen föres lår föreningsstiimman att anse motionen besvarad.
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Motion ?012-03-22 lili BrfPorkal&s ordinarie öreningsstänrua 2012-05-3 I orn Etonomiskt birlrag till
Porkala Seniorer

Ekonomiskt bidrag till Porkala Seniorer

?01? -03- 3 0

Seniorklubben "Porkala Seniorer" bildades undcr slutet av löna året av mcdlemmar i Brf Porkala som är 65 *
och vi har åven ilslutit oss till HSB Stockholms pensionänråd.

Klubbens syfle är att verha ftir åt de åldre medlemmama i Brf Porkala ges nöjlighet till ett akrivt (xh stimu-
lcmnde liv genom an della i olika vcrksnheler som 1 ex studiecirklar, sammankomster i porkalas
löreningslokaler, men ävcn i aktiviteter at, mdra slag som kanske bussrcsor ellcr liknande.

Då pensionärsklubtren nyligen har bildats km vi inte nu presentera något progmm 1ör hur vår vcrksamhel skall
bedrivas och intc hcller vad verksamheten kån kösta. !n rnedlemsavgill på 50 kr komrner all us lt av de perso-
ner son vill vara medlem i Porkala Seniorer mh {ör studiecirtlar finns det möjligher ätt söka bidrag genom ABF
och Vuxenskolan. När det gållcr mnm ryp av verksamhet lär sryrelsen fiir Porkaia Seniorer udersöka om det
finns möjlighet till bidrag mh gäller dct reseanangemcng blir dct säkcrt så att deltagana måste slå tiir en del av
koinaden själv.

Porkala Seniorer vill med denna motion lä ett treslut fiån {tjrcningsståmmil om att BrfPorkala ekonomiskl skall
kunna bidra till klubbens verksamhct öch ayser alt till styrelsen inkomna med en begäran on ekonomiskt tridrag
utifrån vad som ovar hr atgivils samt även då kunna presentera en verksmhctsplao tiilsatrrmans nrcd en burlgct
fiir intåktcr rch kostnader sh utifrån denna kunna ange vilket belopp son sökes i tridrag tiån Brf Porkala.

Grunrlfiörutsättningar och yrkande

För motionen gåller fiiljande grundfiirutsåttningar, vilha styrclscn uppmaro till* öljs vitl sin hanterirrg av
aktuell motion:

' Molionenärundenecknadav;j5- öreningsrnedlemmar,vilkasamtligaärattbetraklasonrnotilulirer.
. Molionen år i sin helhet, inkl. yrkande, direkr ställda till ftireringsståmman ftir besld.
r Motionen saknar liågor och kraven i densnrnra ar ej att bctrakta som upplillda vafir sr_v-relsen varken

har att söka ge ^lr..r" eller örcslå ståmman"au m.,tkrnet,\koll un\ex he$voe|.
r Samtliga lörenilgsmedlemmar, alltså ävcn stytelsen, har naturligivis räh att åvg€ kommentarer lned

anledning av motioner.

tJndarteclitrlule motionårer ftirelägger fusstånman fbljande yrkanden:

ått Br{Porl€ltr ordinarie ftireningsstämma bslular att ekonmiskt bidmg skall kunna beviljas
Porkala Senioru enligt de fiiruasåttDingår som ångs i dennl motion

atl Brf forkalro stlrelse liirutsåttniBgsliist sklll prövå ånsöknirgar från Porkala lieniorer i drtta
ayseende

Akallå ?012-01-22

;p" J'"e-l*"r-u.-.d

Styrelsens svar:
I motionen vill Porkala Seniorer att föreningsstiimman ska besluta att:
- styrelsen ska kunna besluta att ge ekonomiskt bidrag till Porkala Seniorer och att
- styrelsen lorutsättningslöst ska pröva ansökningar fiån Porkala Seniorer

Styrelsen har redan nu befogenhet att fatta beslut om ekonomiska eller andra bidrag till olika fureningar och
aktiviteter.

Enligt stadgarna har bostadsrättsföreningen också till ändamål att friimja studie och fritidsverksamhet inom
bostadsråftsloreningen samt tbr att stiirka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, friimja
serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet, vilket Porkala Seniorer väl torde upp|/lla.

Styrelsen har hittills visat ett positivt bemötande till inkomna ansokningar till liknande vcrksamhet och haft
som enda krav på motprestation, att delges hur många medlemmar som deltagit i den aktivitet till vilka medel
beviljats och att få en kort rapport från verksamheten, vilket vi hittills också fått.

Något beslut behöver således intefattas, utan styrelsenföreslåt att motionen ldggs till handlingarna,
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\_-/ Moliun :t) I :-0-l-22 tili Brf Porkalas ordinarie törenirgsstämma 2012-05-31 om Föreningslokalen Sibeliusg. 5!

Föreninsslokalen Sibeliussåneen 52

?01? -03- 3 0

Föreringslokalen hu i många år vuit en uppskattad och trevlig lokal att ha möten i, medlemsfester. barnkalas
m n I smband med att gårdsrenoveringen påtriirjades ftir drygt 4 år scdan kundc lokalen dmk ej användas av
mcdlcmnrarna i vår bostadsrättsftirening då lokalen undcr den tiden disponerodes av Birka Markbl.'ggnad AB
samt WSP Management.

Nu har dct snart gått 1.5 rår sedan gärdsrenoveilngen avslutades, men fonfrande hnr inte Brf Porkalas
medlemmar kunnat använda sig av lokalen på Sibcliusgångcn 52.

Brf Porkalas medlemmar som är 65 + har nu ckså bildat en seniorklubb med namnet "Porkala Seniorer" och
vi vill kunna disponen öreningslokalen itir mötcn mh andra anangemaog ch liireslår därftir att dcn ordinaric
filrcningsslämman beshrld enli$ nedan angivna yrkander.;

Grundliirutsältningar och yrkanden

l'ör motioncn gåller fiiljande grundftirutsänningar. vilka sryrelsen uppmanas till* liiljs vid sin hantering, av
aktuell motion:

. Motionen är underlecknad av 16 fiireningsmedlemnu, vilka samtliga är att bctrakta som motionärer

. Motion€n år i sin helhet, inkl. yrkande, direkt stiillda till flircningsstämman lör trcslul.

. Motion€n skntr frågor wh kraven i densamma är ej att betrakta som trppfyllda varfiir styre lrn varlen
har an söka ge 'tral' eller liimlå srämman "att motionen $kall arces besvqto.l'.

o SamtlieB l?ireningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligNis rätt atl avge kommentarer med
anlcdning av motionen.

[Jndertecknade motionärer ffireläggcr årssliimman {öljande yrkandcn;

. att fdrenitrgstimmNn bglut|r stt det smnsi kanligges i vilket skick lokrlen år

. ett fiireningstlimmåtr beslutår att etyr€lw! g6 dctta uppdråg

. ålt om så behövs nödvändiga åtgärd€r vidtag$ så rtt lokalen btir i brukbarl skick.

Akalla 2012-03-?2

l:.{'! .jrl ,tÅr.i'-)! riÄlÅ

€*,r'2 hUe2..!tL/z?4.

Styrelsens svar:
Föreningcns lokal på Sibeliusgången 52 har blivit skadad av ett vaftenläckage. Bytet av tätskikt har åtgärdat dctta
problem. Dock kvarstår problem med bland annat mögel som måste saneras. Detta gör att lokalen i nulaget inte

är lämplig att vistas i tör den som har problem med luftviigar eller allergi.
Skadan är dock begränsad till delar av lokalen, vilket gör aft den bitvis kunnat används som rastlokal för personal

som utlört arbete i föreningen och informerats innan om skadan.

Lokalen är dock sliten. Den nedre våningen har vid tidigare tillfälle rivits upp delvis, kanske under undersökning
av vattenläckaget, och har ett större reparationsbehov.

Kartläggning av skador har rcdan skctt och dct finns plancr på att rcnovcra lokalcn. Dcnna skullc då kunna inhysa
utrymmcn för ftircningcn samt liircningslokal på övcrvåning. Dct har ävcn undcrsöks rörandc att flytta tränings-
lokalcn till kallarvåningen.

Detta innebiir att motionens yrkanden redan åir utförda.

Styrelsenföreslår stiin man ott besluto alt motionen öt besvarud.
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?alz -83- 38Motion till Årsstämma i vår Brf Porkala 2012-05-31

Vi är många medlemmar som ifrågasätter ordförandes arbetsuppgifter. Detta är
ingen bra reklam för HSB s tjänster vilkå köps in för att hjålpa styrelsens arbele i Brf
Porkala

Ordförande skall bara läsa dagordningens innehåll och hånvisa de från stämman
ställda frågor direkt till styrelsen. De senaste åren har ordförande tagit egna

vägledande råd till årsstämmans medlemmar. Styrelsemedlemmar bör stålla sig upp
och förklarar vad deras arbete var planerat för Brf Porkalas boende och inte ge så

mycket uppdrag till ordförande.
Ordförånde har vid tillfdlle uttryckt att det är han siålv som bestämmer.

Ordförande måste få beskrivning om dagordningen och gå igenom med styrelsen
vad styrelsen vill få fram till stämman. Planera tid det kan tånkas tå för genomgång

av dagordningen och alla motioner hur lång tid det tar för att framföra
årsredovisningen. Man sätter tiden på 4 timmar för årsstämman.

Vi har haft problem de s€naste 4 åren med ordförande som ska vara neutral person

och inte ska föra talan själv. Ordförande ska ifrågasätta vad styrelsens uppgift är, t.ex
göra en redovisning av ekonomin, varpå styrelsemedlemmar ska kunna svara på

frågor som stämman ställer till styrelsen.

Nästa fråga kommer till sittande stämmans boendes att bli tillfrågade med god

marginal att stämman får tid pä sig att svara pä inom övriga frågor.
Till exempel när en medlem som har lämnat ett välgjort underlag och beskrivning pä

sina motionsfrågor och yrkat på svar från styrelsen, vilken e, har besvarat
medlemmarnas frågor från 2008, 2009, 2010 €ller 2011.

Ordförande har för motionet satt nolltolerans på 1 minut, vilket år oacceptabelt.
Boende på stämman ber om en förkläring vad styrelsen tänkte när d€ tycker de har
int€ har besvarat frågan.
Brf Porkala är skyldiga att lämna de boende redovisning av årets handlingar.
Frågan om avBiftshöjningar har till styrelsen ställts i 3 års tid. Styrelsen har inte lämnat
korrekta uppgifter vilket var en 5 % höining o€h inte 2 % 2011 som sagts.

Avgiftshöjningar ska av styrelsen redovisas i god tid (3 månader innan) för att
medlemmarna ska kunna räkna om sin ekonomi som blir förändrad.

Jag upplever att det från styrelsens sida såtts munkavel på medlemmarna.
Kånslan av att fel person fått ordförandeposten och som har tagit sig friheten att be

stämmån ha nolltolerans och vara tysta och helst inte ställa frågor. Vi boende känner
oss förödmjukade de senaste åren.

Styrelsen måste agerå och ifrågasätta varför föreningen får in så många motioner.
Styrelsen är till för medlemmarna, det får ej glömmas bort. lnformationen är väldigt
dålig, näst intill obefintlig. Boende har i flertal år påpekat detta, värför agerar inte
stvrelsen,

\[('

€o 20t? -03- 3 0

oe flesta styrelsemedlemmar är heltidsarbetande och arbetar ideellt i föreningen,
vilket också påpekas till de boende. taktum är ju att styrelsemedlemmar får ett bra

aruode plus mötesersättning, vilket ges som uppmuntran till styrelsemedlemmarna

Ni skulle bli hiälpta med att ha Au-möte och styrelsemöte för att veta vad var och
en gör i sitt styrelsearbete. Vad som saknas idag är ett riktigt samarbete inom

styrelsen det. Grupparbete leder gärna till att en person vill sjålv bestämma det
mesta. Om Ni förstår vad jag menar så slapp Ni alla dessa motioner
oessutom ifrägasetter jag om vi har helt fel personer i styrelsen som inte är benägna

och villiga att besvara frågor. Till nästa år bör det väljas in nltänkande medlemmar
till styrelsen. Valberedningen kan hitta boende som vill uttöra ett hårt arbete i

styrelsen men när man lär resultat om bra gjort arbete så piggar det upp för all kraft
man har lagt ner och €tt gott samarbete gör att man vill fortsätt.
Nu är det upp till styrelsen att bwa ut ordförande till denna årsståmmå 2012 för det
är väl inte styrelsen önskan alt så många medlemmar ogillar nuvårånde ordförande.

Tånlte avsluta med att ställa dennå fråga till lokaltidningen om våra problem i

bostadsrättsföreningar inom HSB under våren innan årsstämman. Vad händer med
HsB{jånster är det bra tiänster vi får ifrån HSB ska HSB kunna se att här ska vi gå in
och hjälpa till så det blar en uppgradering i styrelsearbete det är vad man kan

föruäntå sig ifrån HSB som säljer dyrt sina tjänster till hela Sveriges

bostadsrättsföreningar.
Det syns på långt häll att HSB ger inte dom arbetsuppgifter som vi behöver ha hjälp
med.
Tånkt€ fråga om hur många bostadsföreningar som har detta problem. Har hön
flertal med samma problem att få en styrelse ätt samarbeta bättre i framtiden.
Det kan vara intressant och höra från media.
Ekonomin tål inte stora förändringar det fordras mycket vål genomtänkta planer.

Det är bra med nytänkande men varför uppfinna hrulet en gång till när man kan ta
lårdom av föregående medlemmars erfarenheter och kunskaper- Vill påpeka att det
är svårt med så sior Brf som Porkala, då det är nästan 45 miljoner som ska hanteras.
8äst vore om man tar hjålp från kunnig person, då det kan bli dyrt att lära upp
boende till profts som ska utbildas till att kunna hantera enfteprenörer m.m.

Yrkande
Kräver ett svar på min skrivelse. Utbyte av ordförande Stefan Johansson.

Vi är medlemmar i Fastighetsågarnas där vi kan

hyra in en ordförande som år neutral och r€kommenderas.
Styrelsen ska ta till sig kritiken och snabbt ta fram En person som är informatör för
Brf Porkala och tidningen Porkalen. Kanske korsordet ska tas bort för att ge plats åt
mer viktiga frågor,/information.
Styrelsen ska på ett positivt sätt uppmana sina boende att komma på årsstämmorna
och att vara mera aktiv. Förr vid årsståmmorna, delades det ut små presenter till
varje boende vilket jåg tror var uppskattat och iag har s.iälv fortfarande kvar
skruvme.iselset.

Önskar att ni såtter in detta i Porkalen och till årsstämman informationshäfte.

Med vänligen hälsningar

Ulla SJöberg lgh 094
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Styrelsens svar på motion 2l:
Dcnna motion kommer med mycket beskrivningar om vad en stiimmoordtörande ska och inte ska göra så
därför kommer hlir några av de punkter som en stämmoordlörande ska göra vid t cx. en årsstämma.
Mötesordföranden skall:
. Ansvara lör mölcsdcmokratin.
. Sc till att varjc mötcsdcltagarc har lika rätt.

(lnte bara dc som skriker högst eller lörsöker slyra stämman.)
. Förhindra prat och liknandc störåndc inslag undcr stämman.
. Fråga stämma om lov att yttra sig i sak.
. Noga ölja och sätta sig in i dcbattcn.
. Bara i nödfall ta cgcn ställning i sak, och dclta i övcrläggningar.
. Komma mcd upplysningar och klarläggandcn om dct vcrkar bchövas.
. Sc till att cnskilda mötcsdcltagarc fär tilllrcdställandc svar på frågor.

(vanligtvis 1 riktade till styrelsen)
. Sc till att stadgama följs.
. Sc till att mötcslokalcn är funktioncll.
. Sc till att röstkort & valscdlar finns.
. Kontrollcra att viss lormalia följs om t cx. kontrollcra att närvarolistan är påskrivcn.

(Då den fungerar som röstlängd vid stämman.)

Nedan följer ett par punkter som behandlar stämmotcknik.
Yrkanden, cn formell begäran om beslut
Den som vill ha en fråga prövad i beslut på ett möte måste presentera ett yrkande.
Utan yrkande- inget bcslut
Dessa uppgifter är hänrtade fiån boken:
BostadsratL Juridik for föreningen och medlemmarna.
(denna bok bygger på bostadrättslagen.)

Styrelsen vet att intbrmation åir viktigt och vill naturligtvis formedla så mycket som möjligt. Vi har lorutom
hemsidan och Porkalen, även informationsmöten och "lappar" på anslagstavlorna. Porkalen kommer också
fortsättningsvis att utkomma mcd lyra nummer pcr år. men det kräver också att medlemmar såväl som sty-
relsen hör av sig med information och nyheter onl stort och smått. Korsordet kommer at1 utgå på grund av
lor få inkomna svar dc senaste numren. En person som kan vara webb- och tidningsredaktör vore naturligtvis
något som skullc kunna lörbättra informationsflödct, mcn anscr stämman att styrclscn ska prioritcra dct?

Styrelsen anser att Stelan Johansson är en duktig ocj kunnig mötesordförande och har även i år engageral
honom som ordförande vid årsstämman. Hur det blir niista stämma. det vet vi inte ännu.

S tyre Is e n ans e r mot io ne n besvarud,

a
2012 -03- 3 0

Motion till Årsstämma ivår Brf Porkala 2012-05-31

Vårmen ir dålig under den tid då det är varmt ute så sänks värmen på elementen.

Det är så ått det går med automatiskt växlingar i systemet det år jag medveten om.

Men allt blir så fuktigt inne i lågenheten under april maj juni

om det år dåligt våder under den tiden på våren

och sen på hOsten så börjar kylan under augusti september oktober.

Oet ar jobbigt med ka'lt inomhus och sängklåder blir fuktiga

och badrummet är också obekvämt med kylan.

lag funderar om det inte kan bli sättningar i fåstighetens vågar och golv-

Om styrelse får i uppdrag att undersöka detta med en fack kunnande person som

lnom värme regleringar kan rekommendera lill styrelsen

om det finns en Chans att få lite vårmare inomhus den tiden.

Tacksam för war efter undersökningarna för att få bästa värm€n inom lägenheten.

MVH

Ulla Sjöberg lsh 094

Styrelsens svar:
Styrelsen anser frågan vara viktigt och det är olyckligt om medlemmar upplever att det är kallt inomhus
Styrelsen kommer därför att undersöka med sakkunnig, om vad som kan göras åt problemet.

Styrclsen föreslår föreningsstämman, att diirmed anse motionen besvarad.
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H S B bos tadsriiasfiire ning
Porkala
nr 249 i Stockholm

Motion till föreningsstämma 201 2
F)-ll r på dator, s&riv ut ah ltua lll Förcnirgskonbel. Sibclibgåtrg€n .14,

cllcr skicka m.d rst lill: BRF Porkalå, Box 6002, 164 06 lCsb.
Kom r håg åa udffftkna motomn. OBS! Skrcka dcn irl, som mrl/e'posr!

Motionå-
låmnaae, nemn:

Hemadress:

Dåtum:

Undårsk.ift av
ionslåmnaren:

Eakgrund
Fiiklcrd vilkel pblem, elet vitkon idö, w g& 6t du skiw dennd nolbn.
Ta ban med efr poblfr allet gn ida por houon

I)r-l r'r.' bfu r--nr liircningtn h.rrlc rrr brgr låLir inkast u:anliir ordin.lilc jloil \oln inl!' 5r ölpan nr.'r ;il
vissa tidrr ;ntlcr lcekrn nrcrl rrrrlctlring lv atl sistJ df,Ein lirr inlrrrrinl r:irtiin inllller f:i cn lrir.l;rg

nir lokirlcn rir S l"Ai\Ci). Srrnt all d.i vorc brr xlt ilei fa:tns rn ritl:rl iåd:iinkast lör iivng
karlt:1tut lk.rl [)r] elr

Vad ELa slämmen tututd, f& eil UWlsil sb kunha M pdbmsi elbr geMntöft din ide?
Förslag iill be6lut sr*ro^r"96ls@ sn ?r-$rs'

| ) fa O"*"tA"n nnns konptatlarande infumation, t.ex. ntnngat eltet bilder (= mad<aG medX i rulan)

Styfelsens utlåtande: sryrelsen bifaltet eilv föreslå. avslag pä motionen och han tämna en notiveing.

! Styrelsen biJaller motionen,

! Styrelsen anser motionen besvarad,

E Srl*relsen föreslår avslrg på motionen,

Ståmmnl.aclrrt'

tr Stämman brtllrr motionen n med acklarnation D med .. röster ör och....... röster mot.

! Stämman evslår på motionen E med .. .. röster för och . .... röster moL

Sician \\'rhl Bostad6råft nr: I ll''l .l.j

S;bc'lnrslrrrrcn -11 I ö-il{r Krsl:r

l(t i ö
Teloton-
nr:

0r-i-56-1 66 ,i

.\ir tör.'n:nscn triigL\loscr cn fornr av brc\lnkrit.lrd.: utarliir ortlrnaric port

Styrelsens svar:
FÖreningcn har scdan oirka ett halviiLr tillbaka en brcvlåda/inkrut utanlör ordinaric postinkast på dörrcn. Den
är installcrat på dcn glasdörr som är tillgänglig dirckt lrån gårdcn och används av flitigr av mcrllcmmama.
Styrclscn har ör avsikt att sätta upp cn skylt som visar var brcvinkastct finns.

Styrelsen anser motionett besvotod.

e HSB bostads röttsft re ning
Porkala
nr 249 i Stockholm

Motion till föreningsstämma 201 2
Fyll r på dabr, sknv ur @h låmna ull FöEomgslobd, SibcbusBåtgen 34.
cllcr skicka med post till: BRF Pdklå, Box 6002, lg 06 l(sb.
Kom i håB ed undencckla ndiotd. OBS! Ski.kÅ alen a& e)fr ntaiye-p6i!

Motions-
låmnarc, namn:

Hamedr€gs:

Dåtum:

Und€rckrlft av
ionslåmnaren:

Bakgrund
Föd<ldn viltut goblon, dlor vilhen id6, &m gfu aft du skrye/ ddnna mdi@.
l, ö€D md ofrpEb,om elbr.n idö par wtlon

Vcntilrtionsrengönngen var llil viiibchör'lig etier x itrtxl ir. \{tn vffför fir m.tn en fiirsiintring ar.

kölissug!'t clier avslutrd B!-nonlgång {Jrh år'sl bldnrartrr'ts sug rvtög. L,licr leliurruilan kt'nt

lcv.rarllörail hit rlrh undcrsöktc sulet. Badnnnnrct öLrd!'s pgr ltt dcl \ ar lii| lågt mcn kökssugcl höll

n;igtrr l'rlrn rrr :lrnriardnr;ltt *rcn;ir cnlrgt urrderlecknad undcmlriligt rr]ot dcl sorn var innirr. Diilliir
undrilr urdsrtccknad..

Vsd sks dömman baalub,f& tn drEl&n gka kwna la86 prchlffiei .l?,t gw^M din idå?
Förslag tlll beslut st<rr lorlaqor Bom on tisrs'

...r\li lbrcnrngcn :r arar på liiigu onr neddrri-rnlnger av suget ! kökcl iir av ckonomirk lörd:I. för ont

man iiirgrr ilrnt i lörcnrntcrr sr .ir dct kiini iltt ömrådcl har dåligt srrg. illcn tlcl innebår lril inlc on iag

har hafr ctt lrrl sug ritligarc \kr li siimrc barr för aii rrrra scrlrtlirisk? Ellcr iir det bara cn tLonotrisk
liigal

l--] ea O"X"r* t*ns konpEneande iotmati@, t.ex. .it}ingat eltet bildet (= mai'(en med I i rutan)

Styfelsens utlåtande: s/.yel*n bilatlq etlet t(frsltr avslag på motionen @h k n lämna an mlivating

Slåmmo?raclrrl:

E Stämman bifaller motionn Q med acklmation tr med . . .. röster för och .... .. röster mot

fl Stämmm avslår på motionen [] med .... . röster för mh röster mot.

Srclhn \\rahl Bctad3rått nr: I l{).1;.1.1:

Sibcliusg:ingcn-ls I 6,r?6 Krsta

)rrr,r,r-1^ | Telefon-
I nr;

(lrj-5bi (16 5-l

tr
o
u

Styrelsen bifalle r mononen,
Styrelsen anser motionen besvarad,

Styrelsen föreslår evslag på motionen,

Styrelsens svar:
Styrclscn föreslar atl stänrman biläller rnotionens yrkande genom att uppmana styrelsen att snarast:
- Dels gÖra en opartisk besiktning av ventilationsn i det omnämnda köksutryntmet, samt i hela huset.
- Elesiktning av ventilationen utförs som ett underlag fiir att kunna ställa krav på cntreprenöron vid eventuella
brister.
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€ HSB bosladsriiusfirening
Porkala
nr 249 i Stockholm

Motion till föreningsstämma 20 1 2
l'yll r på daror, skriv ut och låmm dll Förenn8lkonloo, SlbcliusSången 34'

ciler skicka med posl lill. BRF PorkaL. Box 6tl)2, 16{ 06 KisE

Kom l håg a( udcne.kna ftotiorcn OBS! Skickd dd br. em mail'c'posl!

Motions-
låmnåre, namn:

Hemadress:

Dalum:

UndsBkrifi åv
ionBlåmnar€n:

Bakgrund

Llr..Jb,tntl,cbolaret: Flic!\ont iamlliga nrcdlrnrnrar har furt Brt,l[..uLl.bolaq!'l {iltlirl]cl) lnllskil I

rrgtlicn rrlrrllrr :ig utrJr-ne'cknrtl. .lii ltlin ,riin irli h{ hJti airdre lcrcrlttlorcr. {xi{ iifct till

hrc,lhitrLlsSollget ntctl iir rigl linstcr siis0il 'l \i 0cir Tcleli'ni för all birtil hit ctt lcr crantÖr tlcti
\iiillii!J tjri.1,il9t. L n.lrrtr'cktra.l hln. pltrrt rlci r.ch hrr irrc,irlcnr nlcd l-V orlt I clclotti s;Ltnt irli ullo\ atl

6()- I ()0 pti inlirncl inte ens in' I niirhctcrr

yed skå dömm6, bos/dd. lö. dd dyds€n s*a ktn ha lösa prcblomol, 6llst gtnomtöm din !då?

Förslag till beslut srw rworrg"r sm on 'a[-sals"

. ,\rr litrcrringcn uldcrsök!'r oll licr air cll gcr)erclll irroblerl lrlrnrl viitri trtcdlcnltrrr:ned ]'V (lch

I'clelrrni srrni Internct och i]tl dct il]lc llrl"ccrrr sorr dti ikii.biir'' Oilr d.ircflcr iisntk!'görx cll

l,lfrlcLning ont iit.crrJgirlJr'.rr ttc(ilr'rilrliinr.rs sirpitnktc'i:liitlitttcr il\clcll: nl!'d undtrl.aknids

I ea oaxsidan {inns xonplen'ancte nfonation, a.ex. nlningat 6lte, blder (= mdtkeb med X i rutan)

styrelsensutlåtandg: stwtsonbifaileteilerföresti/avslagpånotiananochtanlämnaennotNenng,

{.,.k I lr,tt
FilklaG vilkel prcblon, dls vilkq då, som q& ad dv sktuet dennd moli@

f h bäft med aft p@blofr elbl en d6 pq @tio4

Stei:rn \\'rhl

Styrelscns svar:
Cruppavtalct gällcr bredbandsanslutning. Sonr bonus ingår bredbandstelelbni utan grundkoslnad för den sonr

så önskar. Tv är inte en del av avtalct.
Motionen antydor atl ändamålet med dct ingångna bredbandsavtalet skulle vara att samtliga medlemnrar

därrncd l'örmodas valja Bredbandsbolaget sonr leverantör av såväl brcdband som telefbni och TV Så iir inte

tallet. Dct står medlemmama fritt att vä[ja lcvcrantörer av samtliga nänlnda tjänster. Oavsett vilkcn lösning
man väljcr. har man dock tillgång till brcdbandsanslutning enligt dot gruppavtal förcningen tecknat med

Bredbandsbolaget.

Det problcnr nrotionären beskrivcr bstrållande övcrföringshastigheten kan bcro på kapacrletsbrist ellcr svaga

punktcr i leverantörens installalioner. nrcn problemen kan också vara relaterade till den egna utrustningcn
oclr hur dcn används. Bredbandsbolaget har utlört matningar på adresser i lörcningcn där hastigheten varit
låg och drir rnan hafi många avbrott, mcn dar lblen nu verkar vara lösta.

Styrelsen bifaller motionen till ovseende den del som hundlar omföreningens gruppavtol med Bred-
bandsbolaget. En konkret åtgiitd skulle kunna vara att en enköt genontförs i s1'fte ott följa upp hur
gruppavtalet efterlevs och att evenluella brister kommuniceras till Ieverunlörcnfb åtgiitd.

26

Bakgrund Ta baft nd eiWbEn enet en Hä @.motpn,.$ e.a.1aet..D.t.rt;. $.å tE..N loernle,t aaC. e.
|IsL:rrå3.s., eJ3.ria. e. hlte lr an l2c rtei',ad \.

l)"t 9k,,ti* Å., vct,/r{ (r..,(,3 o& Åo

rrlt,gL i,,t t1 r,it7t<(" t f<'z^c"t/4q'/')
I

iI

^ t(

't

I nä ba,ksraan nnn s kompietleande inlomatian, t.ex. ntninga. elle. bildet (= markec med X i Nlanl

Styfelsens utlåtande: Sry-retsen bifatlet elter löesl* avstag på moticnen och xan tijmna en motivetiltg

l t-, lo,.alo,' ^li 1i71.3< c/1 /1 y r',/,,,11,,
1,1 tttLTtn(., /,.- :;<-r.,r,1,.r 3.,,-1q 7,r'.,(.-

{
3'.

fl Sqreben&y'bllermotionen,

fl Stpelscn anscr motionen besrand,
E Styrclsen tbreslår åvslag på motionel,

l

å Fr, 
Ijs! bostudsränsJörenins Motion tilt föreningsstämma 2012

FtEl nr2reisrockhor,n H{å:it*[ti,h*i:#å:{+*|ilå:,,:iff;n:;
Motions.
låmnare, namn:

Hemadressi

Datumi

Und€Bkrltt av moli
lonslämnåren

{;. '-t,.i, 1?

Ståmman bf:llvr motionen il ned ackhmation O med

Stamman avslår på motionen fl med .. . ... röster för och

röster ör och

röster mol.

Styrelsens svar:
Föreningen har haft kontakt nred kommunen angåendc cn grillplats,
nrcn har inte fåt1 något svar fiån dem.

Marken diir nuvarande grillplats är. iir kommunens mark. vilkct inncbär
att vi maste lä konrnruncns tillstånd att bygga en grillplats där.

Styrelsen tar upp ärendct mcd konrnrunen igen.



StadgarJK,
R'H- för HSB Bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm

Föreningens firma
och ändamål

s1
Förcningcns finna är IISB Bo-
stadsrättsförening Porkala nr
249 i Stockholm.

Förcningcn har till ändamål
att i ltircningcns hus upplåta bo-
stadslägcnhctcr lor pcrmancnt bo-
cndc och lokalcr åt mcdlcmmama
till nyttjandc utan tidsbcgränsning
och därmcd främja mcdlcmmamas
ckonomiska intrcsscn. Mdarc har
lörcningcn till ändamål ått främja
studic- och lritidsvcrksamhct inom
lörcningcn samt lor att stärka gc-
ncnskapcn och tillgodosc gcmcn-
samma intrcsscn och bchov, främja
scrviccvcrksamlrct mcd anknytning
till bocndct.

Bostadsrätt är dcn rätt i förcn-
ingcn, som cn mcdlcm har på grund
av upplåtclscn.

Mcdlcm som innchar bostads-
rätt kallas bostadsrättshavarc.

Föreningens säte
s2

Förcningcns styrclsc har sitt sätc i

Stockholm

Samverkan
s3

Förcnirtgcn skall vara mctllcm i cn

HSB-förcning, i dct loljandc kall-
lad HSB. HSB skall vara mcdlcm
i {tircningcn.

Förcningcns vcrksamhct bör
bcdrivas i samvcrkan mcd HSB.

Allmänna bestämmelser om
medlemskap i föreningen

s4
Inträdc i förcningcn kan bcviljas
dcn som kommcr att crhålla bo-
stadsrätt gcnom upplåtclsc i fijrcn-
ingcns hus, cllcr övcrtar bostadsrätt
i förcningcns hus.

Annan juridisk pcrson än kom-
mun cllcr landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägcnhct får
vägras mcdlcmskap.

s5
Fråga onr att anta cn mcdlcm av-
görs av styrclscn.

Styrclsen är skyldig att snarast,

normalt inom cn månad från dct att
skriftlig ansökan om mcdlcmskap
kom in till förcningcn, avgöra frå-
gan om mcdlcmskap. Som undcrlag
för mcdlcmskapsprövningcn kan

förcningcn komma att bcgära krc-
ditupplysning avsccndc sökandcn.

s6
Dcn sorn cn bostadsrätt övcrgått till
får intc vägras inträdc i förcningcn,
om dc villkor fiir lncdlcmskap sorn

förcskrivs i g 4 är uppfyllda och
förcningcn skäligcn bör godta ho-
nom som bostadsråttshavarc. Onr
dcl kan antas att förvänarcn inlc

avscr att bosätta sig pcrmancnt i bo-
sladsrä{lslägcnhctcn har lörcningcn
i cnlighct mcd rcglcringcn i $ I rätt
att vägra mcdlcmskap.

Mcdlcmskap 1år intc vägras

på diskrimincrandc grund såsom t
cx åldcr, ras, hudf;irg, nationalitct,
ctniskt ursprung, rcligion, övcrty-
gclsc cllcr scxucll läggning.

s7
Om cn bostadsrätt har övcrgått
ti11 bostadsrättshavarcns rnakc lår
makcn intc vägras mcdlcmskap i
lörcningcn. Vad som nu sagls ägcr

motsvarandc tillämpning om bo-
stadsrätt till bostadslägcnhct övcr-
gått till annan närståcndc pcrson
som varaktigt sammanboddc mcd
bostadsrättshavarcn.

För att dcn som li)rvärvat an-

dcl i bostadsrätt till bostadslägcnhct
skall bcviljas mcdlcmskap gä1lcr att
bostadsrätlcn cltcr lorvärvct innc-
has av makar, sambor cllcr andra

mcd varandra varaktigt sammanbo-
cndc närståcndc pcrsoncr.

s8
Om cn bostadsrätt övcrgålt gcnon
bodclning, arv, tcstamcntc, bolags-
skiftc cllcr liknandc örvärv och
lörvärvarcn inlc antagits till mcd-
lcm, Iår förcningcn uppmana ör-
värvarcn att inom scx månadcr från
uppmaningcn visa att någon, som

intc lär vägras inträdc i örcningcn.
lörvärvat bostadsrättcn och sökt
mcd)cmskap. Om uppmaningcn
intc följs, lår bostadsrättcn tvångs-
lörsäljas cnligt 8 kap bostadsrätts-
lagcn lor förvärvarcns räkning.

Ogiltighet vid
vägrat medlemskap

se
En övcrlåtclsc är ogiltig om dcn

som bostadsrättcn övcrgått till väg-
ras mcdlcmskap i lorcningcn.
Dctta gäller intc vid cxckutiv liir-
säljning cllcr vid tvångslorsälj-
ning cnligt bostadsrättslagcn. Har i
dcssa lall lörvärvarcn intc antagils
som mcdlcm skall lorcningcn lösa

bostadsrättcn mot skälig crsättning
utom i fall då cn juridisk pcrson cn-
ligt 6 kap I { andra styckct bostads-

rättslagcn 1år utöva bostadsrättcn
utan att vara mcdlcm.

Rätt för juridisk
person som är medlem
att förvärva bostadsrätt

s10
En juridisk pcrson som är mcdlcm
i bostadsrältsldrcningcn {år intc
utan samtyckc av förcningcns sty-
rclsc gcnorn övcrlåtclsc lönärva
bostadsrätt till cn bostadslägcnhct.

Rätt att utöva bostadsrätten
s11

Om cn bostadsrätt övcrlåtits till

ny innchavarc, får dcnnc utöva
bostadsrättcn cndast om han cllcr
hon är cllcr antas till mcdlcm i för-
cningcn.

Ett dödsbo cftcr cn avlidcn
bostadsrättshavarc {år utöva bo-
stadsrättcn trots att dödsboct intc
är mcdlcm i förcningcn. Tre år cf-
tcr dödsfallct, är förcningcn dock
uppmana dödsboct att inom scx
månadcr lrån uppmaningcn visa att

bostadsrättcn har ingått i bodclning
cllcr arvskiftc rncd anlcdning av
bostadsrättshavarcns död cllcr att

någon, som intc 1är vägras inträdc
i förcningcn, har lorvärvat bostads-
rättcn och sökt mcdlcmskap. Om
uppmaningcn intc foljs, får bo-
stadsrättcn tvångsförsäljas cnligt 8

kap bostadsrättslagcn för dödsbocts

räkning.
Motsvarandc andra styckct

gällcr förjuridisk pcrson om dcnnc
har panträtt i bostadsrättcn och ftjr-
värvct skcr gcnom tvångsflorsälj-
ning cnligt bostadsrättslagcn cllcr
vid cxckutiv försäljning.

Formkrav vid överlåtelse
s12

Ett avtal om övcrlåtclsc av bo-
stadsrätt gcnom köp skall upprättas

skriftligcn och skrivas undcr av säl-
jarcn och köparcn. Köpchandlingcn
skall innchålla uppgilt orn dcn lä-
gcnhct som övcrlåtclscn avscr samt

ctt pris. Motsvarandc skall gälla vid
bytc och gåva.

Om övcrlåtclscavtalct intc
uppfyllcr formkravct är övcrlåtcl-
scn ogiltig.

Föreningens organisation
s13

Förcningcns organisation bcstår av:
. lörcningsstämma
. styrclsc
. rcvisorcr
. valbcrcdning

Räkenskapsår
och årsredovisning

s14
Förcningcns räkcnskapsår omlattar
tidcn I januari 3l dcccmbcr.
Förc april månads utgång varjc år

skall styrclscn till rcvisorcrna av-
lämna årsrcdovisning. Dcnna bc-
står av rcsultaträkning, balansräk-
ning och ftirvaltnin gsbcrättclsc.

Föreningsstämma
s1s

Ordinaric förcningsstämma skall
hållas inom scx månadcr cftcr ut-
gångcn av varjc räkcnskapsår.

Extra stämma skall hållas när sty-
rclscn finncr skäl till dct. Sådan

stämma skall också hållas om dct
skriftligcn bcgärs av cn rcvisor cl-
lcr av minst cn tiondcl av samtliga
röstbcrättigadc. I bcgäran angcs
vilkct ärcndc som skall bchandlas.

Kallelse till stämma
s16

Styrclscn kallar till förcningsstäm-
ma.

Kallclsc till stämma skall innc-

hålla uppgift om dc ärcndcn som

skall förckomma på stämman.
Kallclse ffir utftirdas tidigast fyra
vcckor lorc stämman och skall ut-
ftirdas scnast två vcckor liirc ordi-
naric och scnast cn vccka ltire cxtra
stämma. Kallclse utftirdas gcnom
anslag på lämplig plats inom förcn-
ingcns fastighct. Skriftlig kallclsc
skall dock alltid avsändas till r arjc
mcdlcm vars postadrcss är känd för
lörcningcn om
l. ordinaric lorcningsstämma skall

hållas på annan tid än som förc-
skrivs i stadgama, cllcr

2. ltircningsstämma skall bchandla
fråga om

a. lorcningcns ftirsättandc i likvi-
dation cllcr

b. lorcningcns uppgåcndc i annan
lorcning gcnom fusion.

Andra mcddclandcn till mcdlcm-
mama dclgcs gcnom anslag på

lämplig plats inom lorcningcns
lastighct cllcr gcnom brcv.

Motionsrätt
s17

Mcdlcm, som önskar visst ärcnde
bchandlat på ordinaric örcnings-
stämma, skall skriltligcn anmäla
ärcndct till styrclscn lbrc mars må-
nads utgång.

Dagordning
s18

På ordinaric stämma skall fiirc-
komma:
l. val av stämmoordförandc
2. anmälan av stämmoordlörandcns

val av protokollförarc
3. godkännandc av röstlängd
4. lastställandc av dagordningcn
5. val av två pcrsoncr att jämtc

stämmoordlorandcn justcra pro-
tokollct samt val av rösträknarc

6. fråga om kallclsc bchörigcn skctt
7. styrclscns årsrcdovisning
8. rcvisorcmas bcrättclse
9. bcslut om lastställandc av rc-

sultaträkningcn och balansräk-
ningen

I0. bcslut i arrlcdning av förcning-
cns vinst cllcr förlust cnligt dcn

fastställda balansräkningcn
1 l. bcslut i fråga om ansvarsfrihct

Iör styrclsclcdamötcma
I 2. fråga om arvodcn fbr styrclsclc-

damötcr ocb rcvisorcr för
nrandatpcriodcn till nästa ordi-
naric stämma samt principcr liir
andra ckonorniska crsätlningar
för styrclsclcdamötcr

13. val av styrclsclcdamötcr och

supplcantcr
I 4. val av rcvisor/cr och supplcant
I 5. val av valbcrcdning
16. crlordcrliga val lill rcprcscnta-
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tion i HSB
I 7. övriga i kallclscn anmälda ärcn-

dcn

På cxtra förcningsstämma lär intc
bcslut fattas i andra ärcndcn än dc

sorn angivits i kallclscn.

Röstning
s1s

På lbrcningsslämrnan har varjc
mcdlcm cn röst. Innchar flcra mcd-
lcnrmar bostadsrätt gcmcnsamt, har
dc tillsarnmans cndast cn röst. Innc-
har cn mcdlcm flcra bostadsrättcr i
fiircningcn har mcdlcmmcn cndast

cn röst.

Röstbcrättigad är cndast dcn

mcdlcm som lullgjort sina ftirplik-
tclscr mot förcningcn.

Ombud och biträde
s20

En mcdlcrns rätt vid lorcningsstäm-
ma utövas av mcdlcmmcn pcrsonli-
gcn cllcr dcn som är mcdlcmmcns
ställliircträdarc cnligt lag cllcr gc-
nom onrbud. Ombud skall förctc
skriftlig dagtccknad fullmakt. Full-
maktcn skall förctcs i original och

gällcr högst ctt år från utftirdandct.
Ornbud får bara örcträda cn mcd-
lcm.

Mcdlcm Iår på förcningsstärn-
ma rncdöra högst ctt biträdc.

För lysisk pcrson gällcr att cn-
dast annan mcdlcm cllcr mcdlcm-
nrcns makclmaka, rcgistrcrad part-
ncr, sanrbo, ftiräldrar, syskon cllcr
bam lår vara biträdc cllcr ombud.

Beslut vid stämma
s21

Förcningsstämrnans bcslut utgörs
av dcn rncning som har lått mcr än

lräll-tcn av dc avgivna röstcma cllcr
vid Iika röstctal dcn mcning sorn

stämnroordlcirandcn biträdcr. Vid
val anscs dcn vald som har lått dc

flcsta röstcrna. Vid lika röstctal av-
görs valct gcnom lottning om inlc
ennat bcslulas av stämman innen

valct liirrättas.
[:ör vissa bcslut krävs särskild ma-
joritct cnligt bcstämrnclscma i bo-
stadsrättslagcn.

22
Om ctt bcslut sorn fattats på fiorcn-

ingsstämnla inncbär att cn lägcnhct
sorn upplåtits mcd bostadsrätt korn-
mcr att lörändras cllcr i sin hclhct
bchöra tas i ansprak av liircningcn
rncd anlcdning av cn om- cllcr till-
byggnad skall bostadsrätlshavarcn
ha gått mcd på bcslutct. Orn bo-
stadsrättshavarcn intc gcr sitt sarn-

tyckc tilt ändringcn, blir bcslutct
ändå giltigt om minst två trcdjcdc-
lar av dc röstandc har gått mcd på

bcslutct och dct dcssutom har god-
känts av hyrcsnämndcn.

"s 
23

Orn ctt bcslut inncbär att lörcning-
cn bcgär sitt utträdc ur HSB blir bc-
slutct giltigt orn dct lattas på två på

varandra följandc ltircningsstänr-

mor och på dcn scnare stämman

biträtts av minst två trcdjcdclar av

dc röstandc.

Valberedning
s24

Vid ordinaric lörcningsstämma
utscs valbcrcdning for tidcn intill
dcss nästa ordinaric Iiircningsstäm-
ma hållits. En lcdamot utscs till
sanrmankallandc i valbcrcdningcn.

Valbcrcdningcn skall ftjrcslå
kandidatcr till dc ftJrtrocndcupp-
drag till vilka val skall fönäftas på

liircningsstämma.

Protokoll
s25

Stämnroordliirandcn skall sörja ftir
alt dct lörs protokoll vid liircnings-
stämman. I fråga om protokollcts
innchå11 gällcr
l. att röstlängdcn skall tas in i cllcr
biläggas
2. alt stämmans beslut skall öras
in, sanrt

3. om omröstning har skctt, att rc-
sultatct skall angcs.

Scnast trc vcckor cflcr förcnings-
stämman skall dct justcradc proto-
kollct hållas tillgängligt hos liircn-
ingcn lör mcdlcmmama.

Vid styrclscns sammanträdcn
skall dct löras protokoll. som justc-
ras av styrclscordförandcn och dcn
yttcrligarc lcdanot, som styrclscn
utscr.

Protokoll skall ltirvaras bctryg-
gandc.

Protokoll från styrclscnrötc
skall löras i nummcrftJljd.

Styrelse
s26

Styrclscn bcstår av lägst trc och
högst clva lcdamötcr mcd högst
fyra supplcantcr. Av dcssa utscs cn

lcdarnot och högst cn supplcant lör
dcnnc av styrclscn lör HSB Stock-
holm; övriga lcdamötcr oclr supp-
lcantcr väljs på liircningsstämnran.

Styrclsclcdamölcr och supplc-
åntcr väljs lör högst tr,å år. Lcda-
mot och supplcant kan väljas om.
Om hclt ny styrclsc väljs på ftircn-
ingsstämman skall mandattidcn liir
hälltcn, cllcr vid udda tal närmast

högrc antal, vara ctt år.

Konstituering och
firmateckning

527
Styrclscn utscr inonr sig ordlijran-
dc, vicc ordlörandc och sckrctcrarc.
Styrclscn utscr också organisatör
liir studic- och fritidsvcrksamhctcn
inonr förcningcn.

Styrclscn utscr lra pcrsoncr,
varav minst tr,å styrclsclcdamötcr,
att två tillsamnrans tcckna liircn-
ingcns firma.

Beslutförhet
s28

Styrclscn är bcslutför när flcr än

hälftcn av lrcla antalct styrclsclc-
dåmötcr är närvarandc. Som sty-
rclscns bcslut gällcr dcn mcning dc

flcsta röstandc fiircnar sig om och

vid lika röstctal dcn mcning som

ordliirandcn biträdcr. När minsta
antal lcdamötcr är närvarandc krävs
cnhällighct ftir giltigt bcslut.

s2e
Styrclscn cllcr firmatccknarc 1år

intc utan forcningsstämmans bc-
rnyndigandc avhända förcningcn
dcss fasta cgcndom cllcr tomträtt.

Styrclscn cllcr firmatccknarc
får intc hcllcr riva cllcr bcsluta
om väscntliga lörändringar av
fiircningcns hus cllcr mark såsom

väscntliga ny-, till- cllcr ombygg-
nadcr av sådan cgcndom. Vad som
gällcr ftir ändring av lägenhct rcglc-
ras i $ 41.

Styrclscn cllcr firmatccknarc
lår ansöka om intcckning cllcr an-

nan inskrivning i fiircningcns fasta

cgcndom cllcr tomträtt.

Revisorer
s30

Rcvisorcma skall till antalct vara

minst två och högst trc, samt högst
cn supplcant. Rcvisorcr väljs av or-
dinaric liircningsstämma ör tidcn
intill dcss nästa ordinaric slämma

hållits, dock skall cn rcvisor alltid
utscs av HSB Riksftrbund.

Rcvisorcma skall bcdriva sitt
arbctc så, att rcvisioncn år avslutad
och rcvisionsbcrättclscn avgivcn
scnast dcn 3l nraj.

Styrclscn skall avgc skriltlig
ftirklaring till ordinaric stämrna

övcr av rcvisorcma i rcvisionsbc-
rättclscn gjorda anmärkningar.

Styrclscns rcdovisningshand-
lingar, rcvisionsbcrättclscn och

styrclscns förklaring övcr av rcvi-
sorcma gjorda anmärkningar skall
hållas tillgängliga för nrcdlcm-
mama minst cn vccka lorc dcn för-
cningsstämma, på vilkcn dc skall
bchandlas.

Avgifter till förenin gen

s31
Insats och årsavgift ftr lägcnhct
fastställs av styrclscn. Ändring av
insats skall dock alltid bcslutas av
lorcningsstärnma.

Årsavgiftcn awägs så att dcn i

ftjrhällandc till lägcnhctcns insats

kommcr att motsvara vad som bc-
löpcr på lägcnhctcn av lorcningcns
kostnadcr, samt amortcringar och

avsättning till flondcr. Dcssutom
kan ltir varjc lägcnhct tas ut cn, ltir
varjc tillftillc av styrclscn fastställd,
fast avgift för gruppanslutning av-
sccndc abonncmang på brcdband,
tclcvision, tclcfon, cllcr dylikt. För
tillval som mcdlcmmcn gör, utövcr
dct abonncmang som bcslutats av

styrclscn, svarar rcspcktivc mcd-
lcm lör alla kostnadcr.

Ärsavgiftcn bctalas rnånadsvis

scnast sista vardagcn förc varjc ka-
lcndcnnånads början om intc sty-
rclscn bcslutar annat.

Om intc årsavgificn bctalas i

rätt tid utgår dröjsmålsränta cnligt
räntclagcn (1975:635) på dcn obc-
talda avgiftcn från förfallodagcn
till dcss full bctalning skcr samt
påminnclscavgift och inkassoavgift
cnligt {iirordningcn om crsättning
ör inkassokostnadcr mm.

I årsavgiftcn ingåcndc crsätt-
ning lor värmc och varmvattcn,
rcnhållning cllcr konsumtionsvat-
lcn kan bcräknas cftcr forbrukning.

s32
Upplåtclscavgift, övcrlåtclscavgift
och pantsättningsavgift kan tas ut
cftcr bcslut av styrclscn.

För arbctc vid övcrgång av

bostadsrätt lår av bostadsrättsha-
varcn uttas övcrlåtclscavgift rncd

bclopp nrotsvarandc högst 2,5 %
av prisbasbcloppct cnligt lagcn
(1962:381) om allmän lorsäkring
vid tidpunktcn fiir ansökan om
rrcdlcmskap.

För arbctc vid pantsättning av

bostadsrätt mr av bostadsrättshava-

rcn uttas pantsättningsavgift mcd
högst I % av prisbasbcloppct vid
tidpunktcn ltir undcrrättclsc om
pantsättning. Förcningcn iår i öv-
rigt intc ta ut särskilda avgiftcr liir
åtgärdcr som ltircningcn skall vidta
mcd anlcdning av lag cllcr liirfatt-
ning.

Underhållsplan
s33

Styrclscn skall upprätta undcr-
hållsplan ör gcnomliirandc av

undcrhållct av liircningcns hus

och årligcn budgctcra samt gcnom
bcslut om årsavgiflcns storlck sä-

kcrställa crfordcrliga mcdcl lor att

trygga undcrhållct av liircningcns
hus. Styrclscn skall varjc år tillsc
alt lorcningcns cgcndom bcsikti gas

i länrplig omfattning och i cnlighct
nrcd förcningcns undcrhållsplan.

Fonder
s34

lnonr filrcningcn skall bildas fol-
jandc londcr:
- Fond liir yttrc undcrhåll

Rcscncring av mcdcl för yttrc
undcrhåll skall skc i cnlighct rncd

antagcn undcrhållsplan cnligt .s 33.

Dct övcr- cllcr undcrskott som kan

uppstå på förcningcns vcrksamhct
skall, cltcr crfordcrlig undcrhålls-
londcring i cnlighct nrcd andra

styckct, balanscras i ny räkning.

Utdrag ur
ägenhetsförteckning

s35
Bostadsrättshavarc har rätt att på

bcgäran {å utdrag ur lägcnhctsför-
tcckningcn bcträffandc lägcnhct
sorn han innchar nrcd bostadsrätt.

Utdragct skall angc dagcn lor utlär-
dandct samt
l. lägcnhctcns bctcckning, bclä-
gcnhct, rumsantal och övriga ut-

rynrrcn,
2. dagcn ltir Bolagsvcrkcts rcgist-

PORKÄLEN 45



rcring av dcn ckonomiska plan som

liggcr till grund liir upplåtclscn,
3. bostadsrättshavarcnsnamn.
4. insatscn I'ör bostadsrättcn,
samt

5. vad sorn finns antccknat röran-
dc pantsättning av bostadsrättcn.

Bostadsrättshavare n s
rättigheter och skyldigheter

s36
Bostadsrättshavarcn skall på cgcn
bckostnad hålla lägcnhctcn i gott
skick. Dct inncbär att bostadsrätts-
havarcn ansvarar för att såväl un-
dcrhålla som rcparcra lägcnhctcn
och att bckosta åtgärdcma. F'örcn-

ingcn svarar ör att husct och förcn-
ingcns fasta cgcndom i övrigt är väl
undcrhållct och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavarcn bör tcckna
försäkring som omfattar dct undcr-
hålls- och rcparationsansvar som

följcr av lag och dcssa stadgar, för
dct lall intc bostadsrällsforcningcn
tccknat cn motsvarandc liirsäkring
till ftirmån liir bostadsrättshavarcn.
Förutsättningcn liir att bostads-
rättshavarcn skall kunna ta dcnna
försäkring i anspråk, är att bostads-
rättshavrcn svarar lör självrisk och

i ftirckornrlandc fall kostnadcn fttr
åldcrsavdrag.

Bostadsrättshavarcn skall Iölja
dc anvisningar som fiörcltingcn
Iämnar bcträllandc inslallalioncr
avsccndc avlopp, värmc, gas, cl,
vattcn, vcntilation och anordning
för informationsövcrloring. För
vissa åtgärdcr i lägcnhctcn krävs
styrclscns tillstånd cnligt $ 41. Åt-
gärdcma skall alltid utlöras fack-
mässigt.

Bostadsrättshavarcns undcr-
hålls- och rcparationsansvar 1ör

lägcnhctcn ornlättar bland annat:
. ytskikt på rummcns r'äggar, golv

och tak jänrtc dcn undcrliggandc
bchandling som krävs liir att an-

bringa ytskiktct på ctt lackmäs-
sigt sätl, bostadsrättshavarcn an-

svarar också Iör fuktisolcrandc
skikt i badrurn och våtrunr.

. ickc bärandc inncn'äggar, stuck-
atur,

. inrcdning i lägcnhctcn och öv-
riga utrymmcn tillhörandc lä-
gcnhctcn. cxcrnpclvis: sanilcts-
porslin, köksinrcdning, vitvaror
såsom kyl/frys och tvättmaskin;
bostadsrättshavarcn svarar också

för cl- och vattcnlcdningar, av-
stängningsvcntilcr och i förc-
konrnrandc lall anslutningskopp-
lingar på vattcnlcdning till dcnna
inrcdning,

. lägcnhctcns yttcr- och inncrdör-
rar mcd tillhörandc listcr. fodcr,
kann. tätningslistcr. lås inklusilc
nycklar nrm; bostadsrättsförcn-
ingcn svarar dock liir nrålning
av yttcrdörrcns yttcrsida. Vid
bytc av lägcnhctcns yttcrdairr

' skall dcn nya dörrcn motsvara
dc nonncr sorn vid utbytct gäl-
lcr ftir brandklassning och l.jud-

dämpning,
. glas i fönstcr och dörrar samt

spröjs på fonstcr,
. till fönstcr ooh fönstcrdörr hö-

rande bcslag, handtag, gångjärn,
tätningslistcr mm samt målning;
bostadsrätlsliircningcn svarar
dock frir målning av utifrån syn-
liga dclar av liinstcr/flonstcrdörr,

. målning av radiatorcr och vär-
mclcdningar,

. lcdningar för avlopp, gas och

vattcn till dc dclar dc är synliga
i lägcnhctcn och bctjänar cndast

dcn aktuclla lägcnhctcn,
. armaturcr ltir vattcn (blandarc,

duschmunstyckc mm),
. klärrringcn runt golvbrunncnl,

rcnsning av golvbrunn och vat-
tcnlås.

. cldstädcr och braskamincr.

. köksfläkt, kolfiltcrfläkt, spiskå-
pa. vcntilationsdon och vcnti-
lationsfläkt, mcd undantag liir
bostadsrättsförcningcns undcr-
hållsansvar cnlig sista styckct.
Installation av anordning son.t

påvcrkar huscts vcntilation krä-
vcr styrclscns tillstånd,

. mätartavla/gruppccntral/säk-
ringsskåp och därifrån utgåcndc
cllcdningar i lägcnhctcn, brytarc,
cluttag och fasta armaturcr,

. anordningar för informationsö-
vcrföring som cndast bctjänar
dcn aktuclla lägcnhetcn från
övcrlänrningspunkVltirsta uttag
i lägcnhctcn,

. brandvamarc

. clcktrisk golvvännc,

. handdukstorki orn bostadsrätts-
förcningcn liirsctt lägcnhctcn
mcd vattcnburcn handdukstork
som cn dcl av lägcnhctcns vär-
mclorsörjning ansvarar bostads-

rättslorcningcn för undcrhål lct,
. cgna installationcr.

För rcparation på gmnd av brand-
skada cllcr vattcnlcdningsskada
(skada på grund av utströmnrandc
tappvattcn) svarar bostadsrättsha-

varcn cndast i bcgränsad onrfatt-
ning i cnlighct mcd bostadsrättsla-
gcn. Dctta gällcr ävcn i lillämpliga
dclar om dct finns ohyra i lägcnhc-
tcn.

Ingår i upplåtclscn örråd,
garagc cllcr annat lägcnhctskom-
plcrncnt har bostadsrättshavarcn

samma undcrhålls- och rcparat ions-
ansvar fijr dcssa utrymmcn som liir
lägcnhctcn cnligt dcnna bcstänr-

mclsq.

Om lägcnhctcn är utrustad nrcd

balkong, altan cllcr hör till lägcnhc-
tcn mark/ulcplats som är upplåtcn
mcd bostadsrätt svarar bostadsrätts-

hararcn för rcnhållrring och snö-

skottning. För balkonglaltan svarar
bostadsrättslravarcn liir målning av

insida av balkongfront/altanfront
samt golv. Målning utltirs cnligt
bostadsrättslörcningcns instn:ktio-
ncr. Onr lägcnhctcn är utrustad mcd
taktcrrass skall bostadsrättshavarcn
därutövcr sc till att avrinning liir
dagvattcn intc hindras. Vad avscr
mark/utcplats är bostadsrättshava-
rcn skyldig att följa örcningcns

anvisningar gällandc skötscl av
markcn/utcplatscn.

Bostadsrättshavarcn är skyldig
att till fiircningcn anmäla lcl och
bristcr i sådan lägcnhctsutrustning/
lcdningar som liircningcn svarar
lör cnligt dcnna stadgcbcstäntmclsc
ellcr cnligt lag.

För att minska riskcn lor vat-
tcnskador bytcr förcningcn ut
själva golv-brunncn mot cn ny
utan kostnad för bostadsrättshava-
rcn om dennc låtcr cn auktoriscrad
våtrumsspccialist utföra rcnovcring
av badrummct och om golvbrunncn
intc har bytts tidigarc.

Bostadsrättslörcningcn svarar liir
rcparationcr av lcdningar liir av-
lopp, värme, gas, clcktricitct, infor-
mationsövcrltiring och vattcn, om
förcningcn har försctt lägcnhctcn
mcd lcdningama och dcssa tjänar
flcr än cn lägcnhct. Dctsamma
gällcr för vcntilationskanalcr. För-
cningcn har därutövcr undcrhålls-
ansvarct liir lcdningar Iiir avlopp,
gas, vattcn sonr liircningcn lörsctt
lägcnhctcn mcd och som inte är
synliga i lägcnhctcn. Bostadsrätts-
förcningcn ansvarar vidarc lör un-
dcrlråll av radialorcr och vämrclcd-
ningar i lägcnhctcn som lörcningcn
försctt lägcnhctcn mcd. Förcningcn
svarar också för rökgångar (cj rök-
gångar i kakclugnar) och vcntila-
tionskanalcr som lorcningcn försctt
lägcnhctcn mcd.

s37
Bosladsrättsförcningcn lår åta sig
att utlora sådan rcparation och bytc
av inrcdning och utrustning vilkcn
bostadsrättshavarcn cnligt $ 36

skall svara för. Bcslut häronr skall
fattas på iiircningsstämma och får
cndasl avsc åtgärd som liirctas i

samband mcd omfattandc undcrhåll
cllcr ombyggnad av lörcningcns
hus och som bcrör bostadsrältslra-
varcns lägcnhct. Förcningcns åtgär-
dcr cnligt dcnna bcstämmclsc skall
skc till scdvanlig standard.

s38
Bostadsrättshavarcn ansvarar gcn-
tcmot ltircningcn lör sådana åtgär-
dcr i lägcnhctcn sorn har vidtagits
av tidigarc innclravarc av bostads-
rätlcn, såsom rcparationcq undcr-
håll och installationcr som dcnnc
utfört.

s3s
Om lorcningcn vid inträffad skada

blir crsättningsskyldig gcntcmot
bostadsrättshavarc för lägcnhcts-
utruslning cllcr pcrsonligt lösörc
skall crsättningcn bcräknas utifrån
gällandc ftirsäkringsvillkor.

s40
Om bostadsrättshavarcn lorsum-
nrar sitt ansvar för lägcnlrctcns
skick cnligt $ 36 i sådan utsträck-
ning att annans säkcrhct ävcntyras
cllcr dct finns risk liir omlattandc
skador på annans cgcndom och intc

cftcr uppmaning avhjälpcr bristcn i
lägcnhctcns skick så snart som möj-
ligt. lår ftircningcn avhjälpa bristcn
på bostadsrättshavarcns bckostnad.

s41
Bostadsrättshavarcn lår intc utan

styrclscns tillstånd i lägcnhctcn ut-
föra åtgärd som inncfattar
l. ingrcpp i cn bärandc konstruk-

tion,
2. ändring av bcfintliga lcdningar

iiir avlopp, vännc, gas, vattcn,
cllcr

3. annan väscntlig örändring av
lägcnhctcn.

Styrclscn får intc vägra att mcdgc
tillstånd till cn åtgärd som avscs i
första styckct orn intc åtgärdcn är

till påtaglig skada cllcr olägcnhct
lör ltircningcn.

s42
När bostadsrättshavarcn användcr
lägcnhctcn skall han cllcr hon sc

till an dc som bor i orngirningcn
intc utsätts lor störningar som i

sådan grad kan vara skadliga ör
hälsan cllcr annars försämra dcras

bostadsmiljö att dc intc skäligcn
bör tålas. Bostadsrättshavarcn skall
ävcn i övrigt vid sin användning av
lägcnhctcn iaktta allt som fordras
för att bcvara sundhct, ordning och
gott skick inorn cllcr ulanlor husct.

Han cllcr hon skall rälta sig
cltcr de särskilda rcglcr som för-
cningcn i övcrcnsstänrmclsc mcd

ortcns scd mcddclar. Bostadsrätts-

havarcn skall hålla noggrann tillsyn
övcr att dcssa åliggandcn fullgörs
också av dcm som han cllcr hon

svarar liir cnligt 7 kap 12 5s 11.6.1"

styckct p 2 bostadsrättslagcn.

Om dct förckonrmcr sådana

stömingar i bocndct son'r avscs

i ftirsta styckct lörsta mcningcn,
skall lorcningcn gc bostadsrättsha-
varcn tillsägelsc att sc till att stör-
ningama omcdclbart upphör.

Andra styckct gällcr inlc om

förcningcn sägcr upp bostadsrätts-

havarcn mcd anlcdning av att stör-

ruingama är särskilt allvarliga nrcd

hänsyn till dcras art cllcr omfatt-
ning.

Om bostadsrättshavarcn vct cl-
lcr har anlcdning att nisstånka att

ctt lorcmål är bchältat mcd olryra
1är dctta intc tas in i lägcnhctcn.

s43
Förcträdarc för bostadsrättslor-
cningcn har rätt att lå komma in i

lägcnhctcn när dct bchövs lor till-
syn cllcr lor att utföra arbctc som

förcningcn svarar lör cllcr har rätt
att utlörå cnligt r\ 40. När bostads-

rättshavarcn har avsagt sig bostads-

rättcn cllcr när bostadsrättcn skall
tvångslorsäljas är bostadsrättsha-

Varcn skyldig att låta lägcnhctcn
visas på lärnplig tid. Förcningcn
skall sc till att bostadsrättshavarcn

intc drabbas av störrc olägcnhct än

nödr,ändigt.
Bosladsrättshavarcn är cnligt

bostadsrättslagcn skyldig att tåla
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sådana inskränkningar i nytljandc-
rättcn som liiranlcds av nödvändiga
åtgärdcr ltir att utrota ohyra i husct
cllcr på markcn.

Orn bostadsrätlshavarcn intc
lämnat tillträdc när förcningcn har
rätt till dct kan liircningcn ansöka

om särskild handräckning vid kro-
nofogdcmyndighctcn.

s44
En bostadsrättshavarc Iär upplåta
sin lägcnhct i andra hand till annan

ftJr självständigt brukandc cndast

om styrclscn gcr sitt samtyckc.
Styrclscns samtyckc bcgränsas till
viss tid.
Samtyckc bchövs dock intc,
l. om en bostadsräft har förvärvats

vid cxckutiv försäljning cllcr
wångsftirsäljning cnligt bostads-
rättslagcn av cn juridisk pcrson
som lradc panträtt i bostadsrättcn
och som intc antagits till nrcdlcm
i fiircningcn, cllcr

2. om lägcnhctcn är avscdd Iör pcr-
mancntbocndc och bostadsrät-
tcn till lägcnhclcn innchas av cn
kommun cllcr ctt landsting.

Styrclscn skall gcnast undcrrät-
tas om cn upplåtclsc cnligt andra
styckct.

Vägrar styrclscn att gc sitt
samtyckc till cn andrahandsupplå-
tclsc får bostadsrättshavarcn ändå

upplåta sin lägcnhct i andra hand

om hyrcsnämndcn lämnar sitt till-
stånd till upplåtclscn.

Tillstånd skall lämnas on'r

bostadsrättshavarcn har bcaktans-
värda skäl för upplåtclscn och
förcningcn intc har någon bcfo-
gad anlcdning att vägra samtyckc.
Tillståndct skall av hyrcsnämndcn
bcgränsas till viss tid.

I lråga om cn bostadslägcnhct som
innchas av cn juridisk pcrson krävs
dct lör tillstånd cndast alt ftircning-
cn intc har någon bclogad anlcd-
ning att r,ägra samtyckc.

Ett tillstånd till andrahands-
upplåtclsc kan lörcnas mcd villkor.

s45
Bostadsrättshavarcn lår intc in-

rymma utomståcndc pcrsoncr i lä-
gcnhctcn, orn dct kan mcdöra mcn
liir ltircningcn cllcr någon annan

rncdlcm i förcningcn.

s46
Bostadsrättslravarcn ffir intc an-
vända lägcnhctcn liir något annat
ändamål än dct avscdda.

Förcningcn lår dock cndast
åbcropa avvikclsc som är av avsc-
r'ärd bctydclsc ftir örcningcn cllcr
någon mcdlcm i {iircningcn.

Avsägelse av bostadsrätt
s47

Iin bosladsrättshavarc 1år arsäga
sig bostadsrättcn tidigast cftcr två
år lrån upplåtclscn och därigcnom
bli lri lrån sina lorpliktclscr sorn
bostadsrättshavarc.

Avsägclscn skall göras skriftli-

gcn hos styrclscn.
Vid cn avsägclsc, övcrgår bostads-
rättcn till lörcningcn vid dct må-

nadsskiftc som inträffar närmast
cftcr trc månadcr från avsägclscn

cllcr vid dct scnarc månadsskifte,
som angctts i dcnna.

Förverkandeanledni ngar
s48

Nyttjandcrättcn till cn lägcnhct som
innclras rncd bostadsrätt och som
tillträtts är liirvcrkad och lörcning-
cn sålcdcs bcrättigad att säga upp
bostadsrätlshavarcn till avflylming:
l. om bostadsrättshavarcn dröjcr

mcd att bctala insats cllcr upp-
låtclscavgift utövcr två vcckor
från dct att liircningcn cftcr
förfallodagcn an-manat honom
cllcr hcnnc att fullgöra sin bctal-
ningsskyldighct,

2. om bostadsrättshavarcn drö-
jcr mcd att bctala årsavgift, när
dct gällcr cn bostadslägcnhet,
mcr än cn vccka cftcr förfal-
lodagcn cllcr, när dct gällcr cn
lokal, nrcr än två vardagar cftcr
Iiirfallo-dagcn,

3. om bostadsrättshavarcn utan bc-
hövligt samtyckc cllcr tillstånd
upplåtcr 1ägcnhctcn i andra hand,

4. om lägcnhctcn används f(ir annat
ändamål än dct avscdda.

5. om bostadsrättshavarcn inrym-
mcr utomståcndc pcrsoncr till
nrcn lor förcningcn cllcr annan

mcdlcm,
6. om bostadsrättshavarcn cllcr

dcn, som lägcnhctcn upplåtits till
i andra hand, gcnonr vårdslös-
hct är vållandc till att dct finns
ohyra i lägcnhctcn cllcr om bo-
stadsrättshavarcn gcnom att inle
utan oskäligt dröjsmål undcrrätta
styrclscn om aft dct finns ohyra i
lägcnhctcn bidrar till att ohyran
sprids i husct,

7. om lägcnhctcn på annat sätt
vanvårdas cllcr om bostadsrätts-
havarcn åsidosättcr sina skyldig-
hctcr cnligt $ 42 vid användning
av lägcnhctcn cllcr onr dcn som
lägcnhctcn upplåtits till i andra

hand vid användning av dcnna
åsidosätlcr dc skyldighctcr som

cnligt samrna paragralåliggcr cn

bostads-rättshavarc,
8. om bostadsrättshavarcn intc läm-

nar tillträdc till lägcnhctcn cnligt
$ 43 och han intc kan visa cn gil-
tig ursäkt liir dctta,

9. orn bostadsrättshavarcn intc full-
gör skyldighct soln går utövcr
dct han skall göra cnligt bostads-

rättslagcn och dct nråstc anscs

vara av synncrlig vikt lijr lörcn-
ingcn att skyldighctcn fullgörs,
samt

10. onr lägcnhctcn hclt cllcr till vä-
scnllig dr'l används lör närings-
vcrksalnhct cllcr därmcd likartad
vcrksamlrct, vilkcn utgör cllcr i
r,ilkcn till cn intc oväscntlig dcl
ingår brottsligt liirlarandc cllcr
om lägcnhctcn används lor till-
fiilliga scxuclla lorbindclscr mot
crsättning.

s49
Nytdandcrättcn är inlc förvcrkad,
om dct som liggcr bostadsrät1sha-
varcn till last är av ringa bctydclsc.
Intc hcllcr är nyttjandcrättcn till bo-
stadslägcnhct liirvcrkad på grund
av att cn skyldighct som avscs i

$ 48 p 9 intc fullgörs, om bostads-
rättshavarcn är cn kommun cllcr ctt
landsting och skyldighctcn intc kan
fullgöras av sådan bostadsrättsha-
varc.

ss0
lin uppsägning skall vara skriftlig.
Uppsägning på grund av lijrhål-
landc som avscs i $ 48 p 3-5 cllcr
7-9 får skc om bostadsrättshavarcn
låtcr bli att cftcr tillsägclse vidta
rättclsc utan dröjsnrå1.

Uppsägning på grund av

Itirhållandc som avscs i :\ 48 p 3
får dock, om dct är fråga om cn bo-
stadslägcnhct, intc skc om bostads-
rättshavarcn utan dröjsmål ansökcr
om tillstånd till upplåtclscn och lär
ansökån bcviljad.
Är dct fråga om särskilt allvarliga
stömingar i bocndct gällcr vad sorn

sägs i $ 48 p 7 ävcn om någon till-
sägclsc om rättclsc intc har skctt.
Dctla gällcr dock intc om stöming-
ama inträffat undcr tid då lägcnhc-
tcn varit upplåtcn i andra hand på

sätt som angcs i $ 44.

ssl
Är nyttjandcrättcn liirvcrkad på

grund av lorhållandc. sorn avscs i

$ 48 p I 5 cllcr 7 9 mcn skcr rät-
tclsc innan lorcningcn har sagt upp

bosladsrätlshavarcn till a\dlytlning.
1år han cllcr lron intc därcltcr skilj-
as från lägcnhctcn på dcn grundcn.
Dclta gällcr dock intc om nyujan-
dcrättcn är löncrkad på grund av
sådana särskilt allvarliga srömingar
i bocndct som avscs i $ 42 trcdjc
styckct.
Bostadsrättshavarcn lär intc lrcllcr
skiljas från lägcnhctcn om örcn-
ingcn intc har sagt upp bostads-
rältsha\arcn till avflyllning inorn
trc rnånadcr lrån dcn dag då ftircn-
ingcn fick rcda på fiirhållandc sonr

avscs i $ 48 p 6 cllcr9 cllcr irrlc
inom två månadcr lrån dcn dag då

förcningcn fick rcda på lorhållandc
som avscs i { 48 p 3 sagt till bo-
stadsrättshavarcn att vidta rättclsc.

ss2
lln bostadsrättshavarc kan skiljas
från lägcnhctcn på grund av lor-
hållandc sorr avscs i $ a8 p l0
cndast om lörcningcn har sagt upp

bostadsrätlshavarcn till avflyllrling
inom två nrånadcr från dct att fior-

cningcn fick rcda på förhållandct.
Om dcn brottsliga vcrksamlrctcn
har angctts till åtal cllcr om örun-
dcrsökning har inlctts inom sarnma
tid. har förcningcn dock kvar sin
rätt till uppsägning intill dcss att två
månadcr har gått från dct att domcn
i brottnrålct har vunnit laga kraft cl-

lcr dct rättsliga förfarandct har av-
slutats på något annat sätt.

s53
Är nyttjandcrättcn cnligt $ 48 p 2

Iiirvcrkad på grund av dröjsmål
rncd bctalning av årsavgift, och har
förcningcn nrcd anlcdning av dctta
sagt upp bostadsrättshavarcn till
avflyttning, 1år dcnnc på grund av
dröjsmålct intc skiljas från lägcn-
hctcn
l. om avgiftcn när dct är fråga

om cn bostadslägcnhct bcta-
las inom trc vcckor från dct att

bostadsrättshavaren har dclgctts
undcrrättclsc orn möjlighctcn att
Iå tillbaka lägcnhctcn gcnom att
bctala årsavgiftcn inom dcnna
tid, cllcr

2. om avgiftcn när dct är fråga
om cn lokal bctalas inom två
vcckor från dct att bostadsrätts-
havarcn har dclgctts undcrrättcl-
sc om möjlighctcn att få tillbaka
lägcnhctcn gcnom att bctala års-

avgiftcn inom dcnna tid.
Är dct fråga om cn bostadslägcnhct
får cn bostadsrättshavarc intc hcl-
lcr skiljas från lägcnhctcn om han

cllcr hon har varit lorhindrad att
bctala årsavgiftcn inom dcn tid som
angcs i lörsta styckct I på grund av

sjukdom cllcr liknandc oliirutscdd
omständighct och årsavgiftcn har
bctalats så snart dct var rnöjligt,
dock scnast när tvistcn om avhys-
ning avgörs i första instans.

Vad sorn sägs i första styckct
gällcr intc om bostadsrättshavarcn,
gcnom att vid upprcpadc tillflillcn
intc bctala årsavgiftcn inonr dcn tid
som angcs i $ 48 p 2, har åsidosatt

sina förpliktclscr i så hög grad att

han cllcr hon skäligcn intc bör få
bchålla lägcnhctcn.

Bcslut orn avhysning lår rlcd-
dclas tidigast trcdjc vardagcn cftcr
utgångcn av dcn lid som angcs i

frirsta styckct I cllcr 2.

ss4
Sägs bostadsrättshavarcn upp till
avflyttning av någon orsak som
angcs i $ 48 p I , G8 cllcr 10, är han

cllcr hon skyldig att flytta gcnast.

Sägs bostadsrättshavarcn upp
av någon orsak som angcs i $ 48

p 3-5 cllcr 9, får han cllcr hon bo

kiar till dct rnånadsskiltc som in-
trällar nänrast cftcr trc månadcr
lrån uppsägningcn, orn intc rättcn
åläggcr honom cllcr hcnnc att flytta
tidigarc.

Dctsanrma gällcr onr uppsäg-

ningcn skcr av orsak som angcs i $

48 p 2 och bcstärnmclscma i $ 53

trcdjc styckct är tillämpliga.
Vid uppsägning i andra lall av

orsak som angcs i { 48 p 2 tillämpas
övriga bcstärnmclscr i { 53 .

Vissa övriga mcddclandcn

s55
Är sådant nrcddclandc från örcn-
ingcn som avscs i rs$ 8, 40, 42, 48

p I och $ 50, avsänt i rckonrmcn-
dcrat brcv undcr nrottagarcns van-
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liga adrcss skall filrcningcn anscs stadsrä(tshavarcnansvararlorblivit förbund och HSB Stockholnr
ha lullgjort vad sonr ankornrncr på åtgärdadc. gcmcnsar')rt rckonrnrcndcradc Upplösning
dcn. nonnalstadqar lör bostadsrätts- S 58

Särskilda regler förcning. Om lcircningcn upplöscs skall bc-
Tvångsförsäljning för giltigt beslut 3. Bcslut att lijrcningcn skall träda hållna tillgångar tilllalla nrcdlcm-

S 56 S 57 i likvidation cllcr lusioncras mcd marna i l-ijrhållandc till ligcnhctcr-
Har bostadsrättshavarcn blivit För giltighctcn av löljandc bcslut annanjuridiskpcrson. nas insatscr.

skild liirn lågcnhctcn till fbljd av lordras godkännandc av st.vrclscn Bcslut om åndring av stadgar skall
uppsågning i lall sorn avscs i \ '11'1, lör HSll Stockholm och sår'in gäl- godkånnas åvcn av HSll Riksfttr-
skall btistadsrättcn tr'ångslörsäljas lcr p 3 ävcn av HSB Riksförbund. bund i dc lall dc nya stadgama intc
cnligt bostadsrättslagcn så snart övcrcnsstämmcr mcd av HSB Riks-
sonr nrö]ligt, orr1 intc förcningcn, l. Ucslut att avhända lörcningcn lörbund och HSB Stockholm gc- SlAdgUfnA kAn OCk,Cit

iil1fr,-1':l:":ä:';:l'*:.::"li 
dcss r.asta cgcndom crrcr tonrt- 

äå:::',::|:Ii::åTJ,lt",:ä'r hcinttas som pdf-doku-

Iörsäljningcn konrmcr övcrcns om 2. Bcslut onr åndring av dcssa stad- Godkännandc av stadgcändringsbc- ment pA Våf henlSidA|
något annat. [''örsäljningcn fär dock gar, i dc lall nya stadganra övcr- slut lordras dock ci orn lörcningcn WWW.pofkelCI.Se
anstå till dcss att bristcr sonr bo- cnsslänlrcr nrcd av HSB Riks- bcslutat utträda ur HSI) cnligt $ 23.

Förslag:

HSB normalstadgar 2011

anpassade för

HSB Brf Porkala nr 249

Anpassningar av dessa stadgar
Bostadsrättsföreningen har inför stämman 2012 anpassat "HSBs
normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 20ll'i följande be-
stämmelser: $ 5, 11,27,31 och 32.

Bakgrund
Iiör em Lrnclerläffx for sina nrccllenrsförcningxr
stillcr HSI] nrcci olike nrclhrrrLun sr.nmrJ.n str.n-
clerclstedgar sonr txr häns\n till cle förinclringer
sonr Irxr skcn på l'ai4- rrch förrrrclnini;ssiclen (l'ei;

rrclr föror dninig står ör cr stxclgxr fhmenclc ev olike
l-x rstecl sriittsfö r'e n i n glr).

I ISll her smmrllnsti.j.llt en stecigeförslrs sonr

ske täcka in cle nre lei4ar rrch f'örrrrcilrini4rr sonr
bcrör bosteclsrättsförcninglr och clesse her nu
<rckså anp'.Lssxts för llltlt Porkale (sc rLrten hri.r

neclen).

Staclgerna har fätt en nrer littlist urfirrnrning <rclr

en nrer logisk Lrppclelning. r'ilkct går xtt clct blir
litterc xtt l[sx <rch ett hime specielle evsnitt.

Ny stämma i höst
Då ri i snrclsen intc lreft nrojlii4hct ett clistribu-
cra clc [{'mrlx steclgarne <rch försl';rget til] clc nr.e.

så förcslår sn rclst: n ett clcnna fiei4a hordl'lgi4s vicl
årcts stlirlnre trclr ett förcningen kxllxr till cn er-
trlstil'n nt'J cftcr s< lnt nr ercn.

Dct kan trckså notcrrs ett för eft änclre fören-
ingcns stxdgxr erfirrclres n'å stänrnror. eftcr var-
xnclrx. sonr fl.tter surnri.r beslut i senrnre fiege.
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OM FORENINGEN

$ 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte

Bostadsrättsföreningens firrna är HSB Bostadsrättsför'ening Porkala nr 249 i Stockholrn. Styrelsen har sitt
säte i Stockholm.

$ 2 Bostadsrättsfören ingens ändamål

Bostadsrättsforeningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter
för permanent boende och lokaler åt medlemrnarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed
främja medlemmarnas ekonorniska intresser.r. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja
studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen samt för att stärka gemenskapen och
tillgodose gemensamrna intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med
anknytning till boendet. Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna orn rniljön 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 bostadsrättsfören ingen.

Bostadsrättsföreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med HSB.

övTRGANG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

$ 4 Formkrav vid överlåtelse
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftli,een och skrivas under av

säljaren och köparen. Köpeharidlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser
samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva.

Om överlåtelseavtalet inte uppfytler formkraven är överlåtelsen ogiltig.

S 5 Rätt till medlemskap

Inträcle i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom
upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller övertar bostadsrätt i bostadsrättsföreningens hus.

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. Orn det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig
permanent i bostadslägenheten har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättföreningens
ändarnål rätt att neka medlemskap.

Medlernskap 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 forvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som
inte är avsedd tör fritidsändamåI. Samtycke behövs inte vid exekutiv försriljning eller tvångsförsäljning
om den juridiska personen hacle panträtt i bostaden eller vid förvärv som görs av en kommun eller ett
landsting.
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$ 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 fdljs, får bostadsrätten
tvån gsförsälj as en I i gt bostadsrättsl agen för flörvärvarens räkning.

S 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 forsäljning, kan tre år efter förvärvet uppmanas att inom sex månader visa att någon, som
inte fär 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 fr'ågan om medlemskap inom en månad från

fullständig ansökan om medlemskap tagits emot av bostadsrättsföreningen.
För att pröva frågan om medlemskap kan bostadsrättsföreningen komma au

avseende sökanden.

det att skriftlig och

begära kreditupplysning

$ 10 Nekat medlemskap

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till nekas medlemskap i
bostadsrättsfören ingen.

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda regler vid exekutiv försäljning och tvångsförsäljning.

AVGI FTER TILL BOSTADSRATTSFOREN I NGEN

$ 11 lnsats och årsavgift
Årsavgiften fördelas mellan bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas insatser. Årsavgiften
ska täcka driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader och andra kostnader. Om inre fond finns
ingår även fondering för inre underhåll. Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av
bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan.

Insats för lägerrhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämma. Regler fdr giltigt beslut anges i

t"t3åä::l"fll,rr", 
om årsavgiften storlek. Årsavgiften beratas månadsvis senast sisra 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 pårninnelseavgifi och irrkassoavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.
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I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller
konsumtionsvåtten kan beräknas efter förbrukning. För infonnationsöverföring kan ersättning bestämmas
till lika belopp per lägenhet.

$ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
Bostadsrättslbreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2J procent av
prisbasbeloppet.

Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst en procent av
prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet bestäms enligt lagen om allmän försäkring och fastställs för överlåtelseavgift vid
ansökan om medlemskap och för pantsättningsavgift vid underrättelse orn pantsättning.

Bostadsrättsföreningen 1är i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning.

FORENINGSSTAMMAN

$ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden I januari - 3l december.

Senast vid april månads slut ska styrelsen till revisorema lämna årsredovisning. Denna består av
forvaltningsberättelse, resultaträkning. balansräkning och tilläggsupplysningar.

$ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman är bostadsrättsförenirigens högsta beslutatrde organ.
Ordinarie foreningsstämma 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 mars månads utgång.

$ 16 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar til I föreningsstämn1a.
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekornma 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 ivissa fallsändas till varje medlern vars postadress ärkänd förbostadsrättsföreningen.

$ 17 Dagordning

Ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

L föreningsstämmans öppnande
2. val av stärnmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
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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. genonrgång av styrelsens årsredovisning
10. genomgång av revisorernas berättelse
I l. beslut orn 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 förerrin.qsstämman
15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. val av 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 fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
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 l -8 ovan, ange de ärenden som ska behandlas.

$ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst. lnnehar 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 medlemrnen personligen eller den som är

medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad lullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år

från utl?irdandet. Onrbud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde.

$ 19 Röstning

Föreningsstärnmans beslut utgörs av den mening som har fätt mer än hälften av de avgivna rösterna
eller vid lika röstetal den mening sonr 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 foreningsstämman innan valet förrättas.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag.
Orn röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid

sluten omröstning anses inte röstning ha skett.

$ 20 Protokollvid föreningsstämma

Ordföranden vid föreningsslämman ska se till att det fijrs protokoll.
I fråga onr protokollets innehåll giiller att;

I . röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,
2. föreningsstämrnans beslut ska föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.

Protokclllet ska undertecknas av stämmoordföranden och av valda justerare.
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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 clenne av styrelsen för HSB. Övriga
styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman.

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 ndrmast högre antal, vara ett år.

$ 22 Konstituering och firmateckning
Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Styrelsen utser också organisatör for studie- och

fritidsverksamheten inom bostadsrättsförenin gen.

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 t-örenar 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.

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 nummerfoljd.

$ 25 Revisorer

Revisorerna ska till antalet vara lägst två och lrögst tre, samt högst en supplearlt. Av dessa utses alltid
en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa
ordinarie föreningsstämma.

Revisorema ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslulad och revisionsberättelsen lämnad
senast den 3l maj. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda
anmärkningar i revisionsberättelsen.

Årsredovisningshancllingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka fore den foreningsstämma
på vilken de ska behandlas.

$ 26 Valberedning

Vid ordinarie fdreningsstämma väljs valberedning.
Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två

ledamöter. En ledamot utses av föreningsstärnman till ordförande i valberedningen.
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska

tillsätta.
Valberedningen ska till förcningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra

ekonomiska ersättrringar för styrelsens ledamöter och revisorer.
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FoNDERING OCH UNDERHAU

$ 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.

lnre 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 til I hör 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
I . 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

rned 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.

BOSTADSRÄTTSFRAGOR

$ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning

Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande sin bostadsrätt.
Utdraget ska ange:

l. 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,
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.
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Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som onrfättar bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en

motsvarande försäkring till fönnån 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
informatiorrsöverföring. 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:

I . 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, kann, tätningslister, beslag,
handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar Vid byte av lägenhetens
ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning
och ljuddämpning.

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekomrnande fall isolerglaskasset,
6. till fönster och fönsterdör hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister sarnt rnålning;

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 infbnnationsöverföring till de delar de

är synliga i lä-qenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
9. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mem) inklusive packning,

avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,
10. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,
I I . 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 til lstånd,

I 3. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer,
14. brandvarnare, samt
15. elburen golvvärme och handdukstork som bostadsrältshavare försett lägenheten med.
16. egna irrstallationer

Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplernerit har
bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmerl som for lägenheten
enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten rned bostadsrätt.

Orn lägenheten är Lrtrustad nred balkong, altan eller hör till lägenheten rnark/uteplats som är upplåten
nred 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 markiuteplats är bostadsrättshavaren
skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen.

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
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I Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendorn, rned undantag

I ttir bostadsrättshavarens ansvar enligt $ 3l , är väl underhållet och hålls i gott skick.
Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande:

L 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
bostadsrättsfcireningen 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 for spiskåpa/köksfläkt som utgör
del av husets ventilation, samt

5. målning av ytterdörrens yttersida samt 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 lägerrheten.

$ 34 Bostadsrättsfören i nge ns övertaga nde av u nderhå I lsåtgä rd

Bostadsrättsföreningen får utföra reparation samt byta inredning och utrustning som
bostadsrättshavaren enligt $ 3l ska svara för. Ett sådant beslut ska fattas av föreningsstänrrna och fär
endast avse åtgärd som företas i samband med ornfattande underhåll eller ombyggnad av
bostadsrättsf-öreningens 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 fijrändras 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 bostadsrättshavarcn försummar sitt ansvar för lägenhetens skick så att annans säkerhet äventyras

eller det finns risk för ornfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper
bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, fär bostadsrättsförenirrgen avhjälpa bristen på
bostadsrättshavarens bekostnad.

$ 37 lngrepp i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;
I . 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 rnedge tillstånd till en åtgard som avses i första stycket orn åtgärden är till
påtaglig skada eller olägenhet tör bostadsrättsföreningen.

$ 38 Användning av bostadsrätten
Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte

utsätts för störningar soffr 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. orclning och gott skick inom eller utanför
huset.
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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 inrymt eller någon som på uppdrag av bostadsrättshavarcn utför arbete i
lägenheten.

Bostadsrättsforeningelr kan anta ordnin-esregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstärnmelse med
ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Orn det forekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren
tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs upp
rned anledning av att störnin-qarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfartning.

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

$ 39 Tillträde till lägenheten

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i Iägenheten när det behövs för tillsyn
eller för att r-rtföra arbete som bostadsrättsföreningen svarar for eller för att avhjälpa brist när
bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick.

När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller när bostadsrätten ska tvångsforsäljas 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 konrma in i lägenheten och utföra nödvändiga åtgärder för att
utrota ohyra i huset eller på marken.

Orn bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde när bostadsrättsföreningen har rätt till det kan
bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning vid kronofogdernyndigheten.

$ 40 Andrahandsu pplåtelse

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till anrlan för självständigt brukande
endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska
lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte
har någon befbgad 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.

När en juridisk person innehar en bostadslägenhet kan samtycke till andrahandsupplåtelse endast
nekas om bostadsrättsföreningen har befogad anledning.

Samtycke till andrahandsupplåtelse behövs inte;
l. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt

bostadsrättsla,gen 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.

När samtycke inte behövs ska bostadsrättsrättshavaren genast rr-reddela styrelsen om
andrahandsupplåte lsen.

$ 41 lnrymma utomstående

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheterr, om det kan medföra men
för bostadsrättsföreningen eller nå-eon annan rnedlem i bostadsrättsföreninsen.

$ 42 Ändamål med bostadsrätten
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Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat Zindamål än det avsedda.
Bostadsrättsföreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för

bostadsrättsföreningen eller någon medlem i bostadsråttsföreningen.

$ 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. Avsä-qelsen ska göras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till bostadsrättsföreningen vid det månadsskifte som inträffar

närmast efter tre rnånader 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 rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt f'öljande;

1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift
om bostadsrättshavaren drojer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det

att bostadsrättsföreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin
betalningsskylclighet,

2. Dröjsmål med årsavgift
orn bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, 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
orn lägenheten används for annat ändamål än det avsedda,

5.Inrymma utomstående
om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till rnen för bostadsrättsföreningen eller

annan medlem,

6. Ohyra
om bostadsrättshavaren eller den, sorn lägenheterr 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 orn bostadsrättshavaren eller den som bostadsrätten är

uppltiten till i andra hand utsåitter boende i omgivningen för störningar, inte iakttar sundhet, ordning och
gott skick e I ler inte följer bostadsrättsfören i ngens ordn i n gsregler,

8. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenlieten när bostadsrättsföreningen har rätt till

tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utör'er det han ska göra enligt

bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för bostadsrättsf-öreningen att skyldigheten
fullgörs, sarnt

10. Brottsligt ftirfarande
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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 födarande 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 fär ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse

vidta rättelse utan drojsmåI.

Punkt 1-6 och 7-9
Är nyttjanderätten enligt punkt l-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 rcda på forhållande som avses.

Punkt 2
Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad på grund av drojsmål rned betalning av årsavgifi. och har

bostadsrättsföreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne
på grund av drojsmålet inte skiljas från lägenheten

I . om avgiften - när det är fråga om en bostadslägenhet - betalas inom tre veckor fiån det att
bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten
genom att betala årsavgiften 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 orn en lokal - betalas inom två veckor från det att
bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten
genom att betala årsavgifien inom denna tid.

Är det fråga orn en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från lägenheten om
bostadsrättshavaren har varit förhindrad att betala årsavgiften inom den tid som anges i första stycket I

på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften 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 årsavgiften, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att bostadsrättshavaren skäligen inte
bör få behålla lägenheten.

Beslut om avhysning får meddelas ticligast trede vardagen efter utgiingen av den tid som anges i
första stycket I 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 fär ansökan beviljad.
Bostadsrättshavaren får endast skiljas från lägenheten om bostadsrättsföreningen har sagt till

bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Uppmanin-een att vidta rättelse ska ske inom två månader från den

dag då bostadsrättsföreningen fick reda på förhållande som avses i punkt 3.

Punkt 7
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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.

lnnan uppsägning får ske av bostadslägenhet enligt punkt 7 ska socialnämnden underrättas. Vid
särskilt allvarliga störningar får uppsägning ske utan underrättelse till socialnämnden, en kopia av
uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden.

Punkt l0
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten enligt punkt l0 endast om bostadsrättsföreningen

har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att bostadsrättsföreningen
fick reda på förhållandet. Om det bronsliga förfarandet har angetts till åtal eller om förundersökning har
inletts inonr samma tid, har bostadsrättsföreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två
månader har gått fiån det att domen i brottmålet har vunnit laga krafi eller det rättsliga förfarandet har
avslutats på något annat sätt.

$ 45 Vissa meddelanden

När meddelande enligt nedan har skickats från bostadsrättstöreningen i rekommenderat brev under
mottagarens vanliga adress har bostadsrättsföreningen giort vad sorn krävs av den;

l. tillsägelse om stömingar 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 rnedlemskap.

Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inorn föreningens fastighet
eller genom brev.

SARSKILDA BESLUT

$ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet och tomträtt
Styrelsen eller firmateckrrare får inte utan föreningsstämmans godkiinnande avhända

bostadsrättsf'öreni n gens f asti ghet, del av f astighet eller tomträtt.
Styrelsen eller firrnatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av

bostadsrättsföreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom.
Styrelsen eller firrnatecknare får ansöka orn inteckning eller annan inskrivning i

bostadsrättsföreningen s f asti ghet e I ler tomträtt.

$ 47 Särskilda regler för giltigt beslut

För giltigheten av följande beslut kfivs godkännande av styrelsen för HSB;

I . beslut att överlåta bostadsrättsföreningens fastighet, del av fastighet eller tolnträtt,
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 bostadsrättsf'ören ingar.
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$ 48 Utträde ur HSB

Om eft beslut innebäir att bostadsrättsföreningen begåir sitt utträde ur HSB blir beslutet giltigt om det
fattas på två på varandra följande föreningsstiimmor 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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utfärdad för (namn, texta tydligt):

att vid HSB:s bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm, årsstämma
den 31 ma12012 företräda bostadsrättshavaren (namn, texta tydligt):

med lägenhetsnummer (tre siffror, står på dörren och på avgifts-avin):

Ort: .. Datum:

Bostadsrättshavarens egen händ i ga nam nteckn i ng :

(Namnteckningen behöver inte vara bevittnad.)

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

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

Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. (Klipp ur, eller kopiera och tag med.)




