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Stämma – Dagordning
Medlemmarna i HSB:s Brf Porkala kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

tisdagen den 7 juni 2011 kl. 18.30 i Akallakyrkan

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. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Erforderligt val av representation i HSB

17. Fråga om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning

18. Anmälda ärenden - Motioner

19. Avslutning

Vid den ordinarie förenings-
stämman har varje medlem en 
röst. Innehar flera medlemmar 
en bostadsrätt gemensamt, har 
de dock tillsammans endast en 
röst.
 Röstberättigad är endast den 
medlem som fullgjort sina för-
pliktelser mot föreningen.

Medlem kan företrädas av om-

bud med skriftlig, dagtecknad 
fullmakt. Endast medlems ma-
ke, maka, med medlemmen var-
aktigt sammanboende, närståen-
de eller annan medlem får vara 
ombud.
 Medlem, som är juridisk per-
son, får dock som ombud före-
trädas av icke-medlem. Ingen 
får dock som ombud företräda 
mer än en person.

Vid föreningsstämman kan med-
lem medföra ett biträde. Samma 
krav på biträdet gäller som för 
ombudet (se ovan).
 OBS! För att erhålla röstkort 
krävs att godkänd ID-handling 
medtages till stämman.

KISTA i maj 2011
Styrelsen

Att bo i en Bostadsrättsförening
I en bostadsrättsförening 
bor du till självkostnads-
pris. Det är ingen annan 
som tjänar pengar på ditt 
boende.
Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker för-
eningens lån, driftkostnader och 
fondavsättningar för till exempel 
reparationer och underhåll.

Med bostadsrätt ”äger” du inte 
din lägenhet i egentlig mening.
 Du äger dock bostadsrättsför-
eningen tillsammans med övriga 
medlemmar / bostadsrättshavare 
och har därmed enligt bostads-
rättslagen en ”i tiden obegrän-
sad nyttjanderätt” t́ill din bo-
stad. Du kan inte bli uppsagd så 
länge du fullgör dina  skyldighe-
ter. Du bor tryggt.

Du och dina grannar bestämmer 
själva hur föreningens mark och 
gemensamma lokaler ska använ-
das.
 Varje år väljer ni en styrelse 
bland er boende. Styrelsen har 
i uppdrag att sköta föreningens 
förvaltning och ekonomi. Med i 
styrelsen sitter en ledamot från 
HSB. Det betyder att styrelsen 
och bostadsrättsföreningen – ge-
nom HSB-ledamoten – har hela 
HSB Stockholm erfarenhet och 
kunnande som stöd.
 HSB erbjuder Också fortlö-
pande utbildning för nya styrel-
seledamöter; kunskap är viktig 
förutsättning för levande boen-
dedemokrati.

Ta vara på fördelarna med din 
bostadsrätt. Du är med och äger-
husen och miljön.



PORKALEN 5PORKALEN4

Innehållsförteckning, årsredovisning

1 Årsredovisning för år 2010.........................................................................................sida 4 
1.1 Förvaltningsberättelse år 2010 .......................................................................................... 5
1.1.1 Föreningen allmänt ........................................................................................................... 5
1.1.1 Föreningens administration ............................................................................................... 5
1.1.1.1 Föreningens styrelse .......................................................................................................... 5
1.1.1.2 Sammanträden .................................................................................................................. 5
1.1.1.3 Revisorer ........................................................................................................................... 5
1.1.1.4 Valberedningen ................................................................................................................. 5
1.1.1.5 Ombud till distriktstämman .............................................................................................. 6
1.1.2 Allmänna händelser och löpande verksamhet ................................................................... 6
1.1.2.1 Föreningskontoret .............................................................................................................. 6
1.1.2.2 Brf Porkalas föreningsförvaltare ....................................................................................... 6
1.1.2.3 Felanmälan ........................................................................................................................ 6
1.1.2.4 Porkalen, medlemstidningen ............................................................................................. 6
1.1.2.5 Föreningens hemsida och e-post ....................................................................................... 6
1.1.3 Pågående och avslutade projekt ......................................................................................... 6
1.1.3.1 Hissrenoveringar ............................................................................................................... 6
1.1.3.2 Trapphusrenovering ........................................................................................................... 7
1.1.3.3 Bytte av armaturer i trapphus ........................................................................................... 7
1.1.3.4 Gårdsrenoveringar - Etapp 1, 2 och 3 ..........................................................................7 - 8
1.1.3.5 Upprustning av cykelrum ................................................................................................. 8
1.1.4 Ekonomi ............................................................................................................................ 8
1.1.4.1 Finansiella kostnader ......................................................................................................... 8
1.1.4.2 Ekonomiska nyckeltal........................................................................................................ 8
1.1.4.4 Förslag till behandling av ansamlade förlust .................................................................... 9
1.1.4.3 Planerad verksamhet ....................................................................................................8 - 9
1.1.4.4 Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys,
 Tilläggsupplysningar och noter ......................................................................................... 8
 Resultaträkning ............................................................................................................... 10
 Balansräkning ................................................................................................................. 10
 Summa tillgångar ............................................................................................................ 10
 Summa eget kapital och skulder ......................................................................................11
 Kassaflödesanalys ........................................................................................................... 12
 Tilläggsupplysningar ....................................................................................................... 12
 Noter ......................................................................................................................... 13 - 20
 Namnteckningar .............................................................................................................. 20
 Revisorspåteckning ......................................................................................................... 20
 Revisorsberättelse ........................................................................................................... 21

Årsredovisning för 2010                          
Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm, med organi-
sationsnummer 716417-7987, får härmed avge följande redovisning för verksamhe-
ten under räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

1.1.1.3 Revisorer
Av föreningen valda revisorer har varit Bo Nylander med Wilhelm Ruuth som suppleant samt BoRevi-
sion AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisor, Jörgen Götehed.

1.1.1.4 Valberedningen
Valberedningen har utgjorts av Anela Mahovic (sammankallande), Tarja Lundin och 
Markus Nilsson.

Ordinarie föreningsstämma hölls 2010-06-09.

Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 15 proto-
kollförda sammanträden.
 Under räkenskapsåret har ytterligare ett antal 
möten hållits, dels driftmöten med våra förvalt-
ningsentreprenörer (ISS Ecuro, Tylömarks och 
Kastri Städ AB) och dels projekt- och uppfölj-

ningsmöten med våra byggentreprenörer (Birka 
Markbyggnad AB, Hissgruppen AB, Timbland 
Måleri AB m.fl.).
 Större delen av dessa möten har varit protokoll-
förda. Föreningens förvaltare och/eller annan re-
presentant har företrätt föreningen vid flertalet av 
dessa möten. 

1.1.1.2 Sammanträden

Ordinarie styrelseledamöter fr.o.m. 2010-06-09:
Namn Kommentar
Georgios Kantenidis Ordförande
Thomas Lindström Vice ordförande
Mats Björndahl Sekreterare
Bela Johansson Ledamot, ekonomiansvarig
Marianne Bergstén Ledamot, personalansvarig
Katja Jalovaara Ledamot, studieorganisatör
Reija Rissanen Ledamot, markansvarig
Maria Estebanez Ledamot, informationsan-
svarig
Dariush Adineh Ledamot, byggansvarig
Hans Jansson Ledamot, utsedd av HSB*
Fred Åkesson Ledamot, utsedd av HSB*

Suppleanter fr.o.m. 2010-06-09:
Namn Kommentar
Lars-Åke Hedberg Suppleant 1
Mie Jagne Suppleant 2
Jonas Erkenborn Suppleant, utsedd av HSB

Föreningens firma har tecknats av Georgios Kan-
tenidis, Bela Johansson, Thomas Lindström och 
Katja Jalovaara, två i förening, från och med 2010-
06-09.

* HSB-ledamot byttes av HSB under våren 2011

1:1 Förvaltningsberättelse år 2010
Föreningen allmänt 

Föreningens fastigheter byggdes 1975 – 1977 och bostadsrättsföreningen (Brf Porkala) bildades den 7 
maj 1982 och registrerades vid länsstyrelsen den 5 juli 1982.

Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheterna Porkala 
1, 3-4 och 7-14 inom stadsdelen Akalla i Kista församling i Stockholms Kommun.
 Föreningen äger 18 bostadshus med en total lägenhetsyta om 58 347 m2 och en total lokalyta om 
2 996 m2.
 Av föreningens 823 bostadsrättslägenheter upplåts, per 2010-12-31, 809 lägenheter med bostadsrätt, 
medan resterande 14 är hyresrätter. Under året har 86 lägenhetsöverlåtelser och 2 lägenhetsupplåtelser 
skett.
 Per 2010-12-31 hade föreningen 999 medlemmar förutom HSB Stockholm med dess styrelseledamot 
och suppleant.

1.1.1 Föreningens administration

1.1.1.1 Föreningens styrelse
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Nya skärpta regler vid renovering av hissar medför 
att samtliga hissar som renoveras framöver måste 
vara försedda med inre dörrar. För att inte få en 
försämrad tillförlitlighet kommer särskild vikt vid 
val av dessa dörrar att läggas.
 Förslag finns framtaget av ÅK Hisskonsult för 
upprustning/ombyggnad av våra hissar. Beslut har 
tagits under 2009.

Föreningen har anlitat Hissgruppen AB för reno-
vering av föreningens samtliga hissar. Under 2009 
har hissarna på Sibeliusgången 32-50 renoverats, 
2010 har hissarna på Sibeliusgången 52-58 samt 
Porkalagatan 3-21 renoverats. Under 2011 kom-
mer hissarna på Kaskögatan 2-24 att renoveras och 
2012 ska hissarna på Kaskögatan 32-36 samt Svea-
borgsgatan 6-24 att renoveras.

1.1.2.3 Felanmälan 
Föreningens felanmälan är öppen dygnet runt. Den är personligt besvarad under vardagar 7.00 – 12.00 
samt 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 lämplig entreprenör för åtgärd.

1.1.2.4 Porkalen, medlemstidningen 
Under år 2010 utgavs 4 nummer av medlemstidningen Porkalen. Utöver att ges ut som tryckt tidning 
läggs den även ut på föreningens hemsida www.porkala.se

1.1.2.5 Föreningens hemsida och e-post 
Hemsidan www.porkala.se innehåller senaste nytt om sådant som är av intresse för föreningen.
 I och med genomförd bredbandsinstallation har antalet boende som aktivt utnyttjar Internet hemifrån 
ökat. Föreningens e-postadress är porkala@telia.com.

1.1.3 Pågående och avslutade projekt

1.1.3.1 Hissrenoveringar

Sedan maj 2008 har föreningen ett kontrakt med 
HSB Stockholm om administrativ fastighetsför-
valtning, förvaltaren heter Hans Öhman.
 Föreningens målsättning med entreprenaden är 
att entreprenören skall verka för att utveckla den 
nuvarande organisationen i arbetssätt, metoder 
och rutiner, stötta samt leda verksamheten för att 
nå förbättringar och besparingar.

Rollen som förvaltare och arbetsledare är helt obe-
roende av att föreningen är medlem i HSB och att 
de har en representant i styrelsen. Samordningen 
av sidoentreprenörer samt kontroll av leverantörer 
som föreningen har avtal med är en del i det ordi-
narie arbete.
 Regelbunden avrapportering sker på styrelse-
mötena.

1.1.2 Allmänna händelser och löpande verksamhet
1.1.2.1 Föreningskontoret

Kontoret har varit öppet tre timmar (7-10) på morgonen varje arbetsdag. Dessutom varje helgfri måndag 
kväll mellan 19:00 – 20:00, förutom under sommarmånaderna. På måndagarna finns också minst en sty-
relseledamot närvarande.

1.1.2.2 Brf Porkalas föreningsförvaltare

Föreningens ombud vid di-
striktsstämman för HSB Stock-
holms distriktstämma har varit:
 Inger Andersson
Georgios Kantenidis
Reija Rissanen

Katja Jalovaara
Thomas Lindström
 Bela Johansson
Marianne Bergstén
Maria Estebanez
Dariush Adineh

Mats Björndahl
med suppleanterna
Lars- Åke Hedberg samt
Mie Jagne.

1.1.1.5 Ombud till distriktstämman

WSP påbörjade, efter beslut på extrastämman, 
projekteringen av den första etappen och ett fär-
digt förfrågningsunderlag för första etappen av 
gårdsrenoveringen (gård hus 13 - 18) var framta-
get 2007-01-19. Vid projekteringen beaktades även 
stämmobeslutet från årsstämman 2005 avseende 
gestaltningen av entrén till föreningen (vid Svea-
borgsgatan mot torget).

Entreprenaden är planerad att genomföras som en 
generalentreprenad varför ett detaljerat förfråg-
ningsunderlag erfordras. Förfrågningsunderla-
get skickades till totalt trettio (30) potentiella an-
budsgivare.   Efter avslutad anbudsutvärdering 
med anledning av den kommande gårdsrenove-
ringen kunde konstateras att den extremt överhet-
tade byggmarknaden som rådde inverkat menligt 
för den planerade entreprenaden. Anbuden som 
inkommit var bristfälliga såväl kvantitativt (li-
tet antal erhållna anbud) och kvalitativt. Styrelsen 
beslöt därför att genomföra en andra anbudsför-
frågan med mål att kunna genomföra första etap-
pen av gårdsrenoveringen under 2008.   En juste-
ring och komplettering av förfrågningsunderlaget 
gjordes under sommaren/hösten 2007.
 För att söka få in fler anbud togs under hösten, 
innan förfrågningsunderlagen skickades ut, kon-
takt med ett stort antal potentiella anbudslämna-
re och initial information överlämnades.   Förfråg-
ningsunderlaget skickades ut i november till mer 
än trettio (30) potentiella anbudsgivare. Glädjande 
nog kunde föreningen konstatera, att även om an-
talet anbud ej ökat så kraftigt var kvalitén god på 
de inkomna anbuden och utgjorde tillräckligt be-
slutsunderlag.
 Efter avslutad anbudsutvärdering beslöt styrel-
sen i februari att anta anbudet från Birka Mark-
byggnad AB.

Etapp 1
Efter avslutad anbudsutvärdering beslöt styrelsen 
i februari 2008 att anta anbudet från Birka Mark-
byggnad AB. Kostnaden för första etappen be-
räknades till ca 6,7 Mkr, men slutsumman blev 
7,7 Mkr, inklusive moms. Arbetet slutfördes un-
der november månad, slutbesiktningen ägde rum 
i juni 2009.

Etapp 2 
Ett anbud togs in av Birka Markbyggnad AB inn-
an förfrågningsunderlaget skulle skickas ut till fler 
företag. Efter en genomgång och utvärdering av 
anbudet tillsammans med projektledaren beslöt 
styrelsen att fortsätta samarbetet med Birka Mark-
byggnad AB.

Styrelsens motivering om att fortsätta samarbetet 
med Birka Markbyggnad AB är följande: 
Med tanke på att byggmarknaden var överhettat 
precis som föregående år, ett bra samarbete, stör-
ningsanmälningar som uteblev från medlemmarna 
samt en konkurrenskraftig prisnivå på 10,6 Mkr 
som förhandlades ner till 10,4 Mkr.
 Styrelsen valde att fortsätta samarbetet med 
Birka Markbyggnad AB. Arbetet slutfördes under 
november månad. Slutbesiktningen kommer att 
äga rum i juni 2010. Slutsumman blev 10,6 Mkr + 
moms.

Etapp 3
Precis som i etapp 2 mottog styrelsen under hösten 
2009 ett anbud av Birka Markbyggnad AB för att 
utvärderas tillsammans med projektledaren. An-
budspriset var på 12,9 Mkr + moms. Efter utvärde-
ringen samt förhandlingar om priset och innehållet 
i anbudet som resulterade i att arbeten som skul-
le kosta extra (ex. kantstenen på ena sidan vägen 

1.1.3.2 Trapphusrenovering
En total renovering (målning samt byte av kakel) av våra trapphus påbörjades 2009. Timblad Målerifir-
ma AB har fått i uppdrag att under en 4 års period genomföra renoveringen.
 Etapp 1 påbörjades 2009 och är klar. Etapp påbörjades 2010 och är klar. I år (2011) har Etapp 3 påbör-
jats och nästa år (2012) ska avslutande Etapp 4 påbörjas.

1.1.3.3 Byte av armaturer i trapphus
I samband med renoveringen av i trapphusen byter vi även ut armaturerna (en investering som på lång 
sikt kommer att vara positiv för vår ekonomi eftersom de nya armaturerna förbrukar mindre el).
 Bytet av armaturerna är ihopkopplat med renoveringen av trapphusen. PA:s El AB har fått i uppdrag 
att genomföra bytet av armaturerna.

1.1.3.4 Gårdsrenoveringar - Etapp 1, 2 och 3
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Merparten av verksamheten styrs från underhålls-
planen och för de närmaste åren förutses följande 
större projekt. Under de närmaste 2 åren kommer 
det att ske en hel del periodiska underhåll i fören-
ingen.
 Nedan följer en kort sammanfattning av det 
som skall utföras.

2011   
Hissrenovering: Etapp 3 Kaskögatan 2 – 24. Hiss-
gruppen AB utför hissrenoveringen.
Trapphusrenovering: Etapp 3 Kaskögatan 2 – 30. 
Arbetet utförs av Timblads Målerifirma AB.
Byte av armaturer i trapphus: Etapp 3 Kaskögatan 
2 – 30. Arbetet utförs av PA:s El AB.
Ovk: En rensning och injustering av ventilations-

systemet kommer att utföras under året. 
 Rensningen samt injusteringen av luftflöden 
kommer att resultera i att vi får ett bättre inomhus-
klimat samt godkänt Ovk. Arbetet utförs av Uni-
Vent AB.
Rensning av avloppsstammar: En rensning av för-
eningens avloppsstammar kommer att utföras un-
der året. Samtidigt kommer även en filmning i en 
del av stammarna att göras, filmningen kommer 
att visa oss status av föreningens stammar.
 Informationen kommer senare att användas för 
framtida åtgärder t.ex. vid stambyte. Arbeten ut-
förs av Rena Avlopp AB.

2012 
Hissrenovering: Etapp 4 Kaskögatan 32 – 36, Sve-

 
1.1.4.3 Planerad verksamhet 

Likviditet = summa omsättningstillgångar/sum-
ma kortfristiga skulder. Bör överstiga 1 och är ett 
mått på hur föreningen klarar att betala kortfristi-
ga lån och skulder.
2009 = 0,329
2010 = 0,325

Soliditet = summa eget kapital/summa tillgångar.
 Det är ett mått på hur föreningen mer långsik-
tigt klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ett van-
ligt soliditetsmål i ett företag är 30–40 procent.
2009 = 30,45
2010 = 30,95   

1.1.4.2 Ekonomiska nyckeltal

Under januari 2010 togs 6 Mkr av tidigare beviljat 
låneutrymme i anspråk hos Swedbank. Pengarna 
har använts till betalning av planerade underhålls-
arbeten.
 I juni togs det ett nytt lån på 5 Mkr hos statshy-
potek Handelsbanken och vid årsskiftet 2010/2011 
hade vi hos Handelsbanken totalt 15 st. lån.  6 
st. var med bunden genomsnittsränta på 3.36 % 
(3.36 %).  9 st. lån hade 3-månaders genomsnitts 
rörlig ränta med 1.72 %. 
 Hos Swedbank hade vi vid årsskiftet 5 st. lån, 
därav 4 st. med bunden ränta på 1.55 % och 1 st. 

lån med 3-månaders genomsnitts rörlig ränta på 
2,02 %.
 Den totala lånestocken per 2010-12-31 var 113,1 
Mkr (103,0 Mkr) och byggnadernas taxeringsvär-
de uppgick till 308,4 Mkr (222,7 Mkr).
 Taxeringsvärdet för mark var 94,1 Mkr (65,9 
Mkr).
Anm. Siffrorna inom parentes avser värdena vid 
föregående årsbokslut.

Den genomsnittliga räntan blev under året 2,3 %.

1.1.3.5 Upprustning av cykelrum
Under våren 2010 har ett cykelrum i punkthusen (Sibeliusgången 48-50) målats om och försetts med ny 
utrustning för att säkert kunna låsa cykeln mot. 
 Styrelsen vill och ska försöka utöka cykelplatserna i punkthusen, så fort en lämplig lokal blir tillgäng-
lig.

1.1.4 Ekonomi
1.1.4.1 Finansiella kostnader 

samt dräneringsröret utmed garagefasaden m.m.) 
nu ingår i anbudspriset som OR (oreglerat).
 Arbetet påbörjades i februari och räknas slutfö-

ras i november 2010.
 Arbeten utförs av Birka Markbyggnads AB.

aborgsgatan 6 – 24. Hissgruppen AB utför hissre-
noveringen.
Trapphusrenovering: Etapp 4 Kaskögatan 32 – 36, 
Sveaborgsgatan 6 - 24. Arbetet utförs av Timblads 
Målerifirma AB.
Byte av armaturer i trapphus: Etapp 3 Kaskögatan 
2 – 30. Arbetet utförs av PA:s El AB.

Byte avstängningsventiler värme i källare: Ej klart 
med entreprenör
Målning av källarplan alla hus: Ej klart med en-
treprenör.
Renovering av föreningslokalen Sibeliusgången. 
52: Ej klart med entreprenör. 

1.1.4.4	Resultaträkning,	balansräkning,	kassaflödesanalys, 
tilläggsupplysningar och noter

Flerårsöversikt 2010 2009 2008

Nettoomsättning 
Resultat före reservering 
Reservering yttre reparationsfond 
Saldo yttre reparationsfond 
Lån per kvm yta 
Kassalikviditet (%) 33 33 136
Årsavgift bostäder kronor/kvm 
Soliditet (%) 31 30 34

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

ansamlad förlust  -8 773 554
årets vinst  2 588 808
  -6 184 746

behandlas så att    

till yttre reparationsfond överföres  6 996 240
ianspråktagande av yttre reparationsfond  -4 203 393
i ny räkning överföres  -8 977 593
  -6 184 746

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kas-övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kas- framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kas-
saflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning  Not 2010-01-01 2009-01-01  
   -2010-12-31 -2009-12-31

Föreningens intäkter  1 43 299 033 40 745 977

Föreningens kostnader
Underhållskostnader  2 -2 603 709 -2 101 759
Planerat underhåll  3 -4 203 393 -8 062 977
Driftskostnader  4 -23 452 495 -23 522 521
Förvaltnings- och externa kostnader  5 -1 563 875 -1 331 398
Personalkostnader  6 -890 643 -1 189 485
Avskrivningar  7 -5 194 662 -4 214 611
Resultat före finansiella poster   5 390 255 323 224

Resultat från värdepapper och långfristiga fordringar 8 -289 518 260 619
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 6 816 62 738
Räntekostnader och liknande resultatposter  10 -2 518 745 -3 194 418
Resultat efter finansiella poster   2 588 808 -2 547 837

Resultat före skatt   2 588 808 -2 547 837

Årets resultat   2 588 808 -2 547 837

Balansräkning
TILLGÅNGAR  Not 2010-12-31 2009-12-31
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader  11 143 468 176 141 156 185
Markanläggningar  12 30 260 834 14 848 967
Maskiner och inventarier  13 221 299 25 556
   173 950 309 156 030 708

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  14 1 078 6 004 141

Summa anläggningstillgångar   173 951 387 162 034 849

Omsättningstillgångar
Hyres- och avgiftsfordringar   19 252 2 542
Kundfordringar   669 0
Övriga fordringar  15 27 328 7 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16 1 445 265 1 769 193
   1 492 514 1 779 331
Kassa och bank
Kassa och bank   273 21 422
Avräkningskonto ISS Facility Services AB   1 437 532 2 295 321
   1 437 805 2 316 742

Summa omsättningstillgångar   2 930 319 4 096 073
SUMMA TILLGÅNGAR   176 881 706 166 130 922

Balansräkning  Not 2010-12-31 2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  17
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser   24 265 569 24 205 971
Upplåtelseavgifter  18 29 009 546 27 499 144
Yttre reparationsfond   7 648 042 8 714 779
   60 923 157 60 419 894
Fritt eget kapital
Balanserat resultat   -8 773 554 -7 292 454
Årets resultat   2 588 808 -2 547 837
   -6 184 747 -9 840 291

Summa eget kapital   54 738 410 50 579 603

Långfristiga skulder
Fastighetslån  19 113 079 679 103 096 358
Mottagna depositioner   51 108  0
Summa långfristiga skulder   113 130 787 103 096 358

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av fastighetslån   941 844 927 208
Leverantörsskulder  2 260 719 3 736 466
Skatteskulder   96 223 106 653
Övriga skulder  20 7 463 14 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  21 5 706 260 7 670 320
Summa kortfristiga skulder   9 012 509 12 454 962

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  176 881 706 166 130 922

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar   131 278 000 131 278 000
   131 278 000 131 278 000

Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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Om inte annat framgår är de tillämpade redovis-
ningsprinciperna oförändrade jämfört med föregå-
ende år. Smärre omgrupperingar av f g års siffror 
har skett.

I balansräkningen har kortfristig del av lån nu en 
egen rad då denna tidigare ingått i raden för övri-
ga skulder,

I kassaflödesanalysen har under rubriken kassaflö-
de från förändring av rörelsekapital en uppdelning 
av kortfristiga skulder/fordringar skett.

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Om inte annat framgår är de tillämpade prin-

ciperna oförändrade i jämförelse med föregående 
år.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med avskrivningar. Ut-
gifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redo-
visade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.
 Byggnader och inventarier skrivs av systema-
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas: Se avskriv-
ningsnot.

Kassaflödesanalys  Not 2010-01-01 2009-01-01
   -2010-12-31 -2009-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   2 588 808 -2 547 837
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 5 194 662 4 214 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital   7 783 470 1 666 774

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar   -17 379 56 933
Förändring av kortfristiga fordringar   304 196 1 227 529
Förändring av leverantörsskulder   -1 475 747 3 339 178
Förändring av kortfristiga skulder  23 -1 981 342 2 403 921
Kassaflöde från den löpande verksamheten   4 613 198 8 694 334

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar  24 -23 114 263 -20 698 875
Finansiella anläggningstillgångar   6 003 063 -260 619
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -17 111 200 -20 959 494

Finansieringsverksamheten
Långfristiga skulder  25 10 049 065 8 201 741
Förändring eget kapital  26 1 570 000 575 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   11 619 065 8 776 741

Årets kassaflöde   -878 937 -3 488 418

Likvida medel vid årets början  27
Likvida medel vid årets början   2 316 742 5 805 161
Likvida medel vid årets slut   1 437 805 2 316 742

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper Noter

Not 1 Föreningens intäkter
   2010 2009
Hyresintäkter bostäder   786 742 807 405
Hyresintäkter lokaler   1 690 144 1 639 580
Hyresintäkter garage   681 142 601 827
Hyresintäkter p-platser   1 367 471 1 197 440
Hyresintäkter övriga objekt   94 329 279 098
Årsavgifter bostäder   38 574 873 36 354 589
Kabel-TV / Internet   12 250 13 440
Hyresbortfall ./.   -314 319 -456 093
Debiterade avgifter   49 050 46 050
Ersättningar och intäkter   225 616 155 537
Fakturerade kostnader   131 726 107 104
Övriga rörelseintäkter   8 0
   43 299 032 40 745 977

Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

Ändrade redovisningsprinciper
IT installationen har omklassificerats till Installa-
tioner under Maskiner och Inventarier.

I de fall en tillgångs redovisade värde skulle över-
stiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs till-
gången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.
 Föreningens finansiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde.

Finansiella instrument
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta 
av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 
Fordringar upptas till det belopp som efter indi-
viduell prövning beräknas bli betalt. Leverantörs-
skulder värderas till nominellt belopp.
 Övriga finansiella instrument värderas till an-
skaffningsvärde.

Fastighetsskatt/avgift och Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell 
skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas av-
seende aktuellt år samt justeringar avseende tidi-
gare års aktuella skatt.
 Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som 
enligt föreningens bedömning ska erläggas till el-
ler erhållas från Skatteverket.
 Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffek-
ter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
Fastigheten har åsatts värdeår 1977. Från inkomst-

året 2010 uppgår den kommunala fastighetsavgif-
ten för flerbostadshus till 1 277 (1 272) kronor per 
bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av gällande 
taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala 
fastighetsavgiften räknas upp årligen med index.

Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvalt-
ning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter 
upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt tax-
erat underskott från föregående år avräknas och är 
underlaget positivt sker beskattning med 26,3 %.

Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering till föreningens fond för yttre under-
håll sker genom omföring mellan fritt och bundet 
eget kapital och sker efter att behörigt organ har 
fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråkta-
gande av medlen.

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

För ytterligare upplysningar hänvisas till noter.

Fordringar upptas till det belopp som efter indi-
viduell prövning beräknas bli betalt. Leverantörs-
skulder värderas till nominellt belopp.

Övriga finansiella instrument värderas till an-
skaffningsvärde.
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Not 2 Underhållskostnader
   2010 2009
Löpande reparationer bostäder   616 392 224 585
Löpande reparationer lokaler   330 450 141 765
Löpande reparationer gemensamma utrymmen   761 989 416 482
Reparationer tvättutrustning   157 704 412 000
Reparationer hissar   548 234 795 253
Reparationer huskropp utvändigt   186 303 109 471
Reparationer skadegörelse   2 638 2 203
   2 603 710 2 101 759

Not 3 Planerat underhåll (PLU)
   2010 2009
PLU av lokaler   0 1 161 438
PLU Särskola   0 25 000
PLU Kasködäck   0 94 999
PLU av ventilation   223 988 2 849 147
PLU av hissar, lamellhusen   6 613 833 4 035 362
PLU av huskropp utvändigt   0 143 875
PLU målning punkthus   0 2 969 803
PLU målning, lamellhusen   3 407 788 0
PLU av ljusarmaturer   0 817 614
PLU av ljusarmaturer, lamellhusen   486 446 0
PLU av lås och larm   83 956 1 793 096
PLU av markytor   0 14 814 055
PLU av hårdgjorda ytor etapp III   16 473 382 547 588
Avgår aktiv underhållskostnad   -23 086 000 -21 189 000
   4 203 393 8 062 977

Not 4 Driftkostnader
   2010 2009
Fastighetsskötsel/städning entreprenad   3 774 719 5 378 026
Obligatorisk ventilationskontroll   451 930 0
Besiktning/serviceavtal   134 506 20 760
Bevakning   418 554 816 037
Fastighetsel   2 017 254 1 617 256
Uppvärmning   8 310 677 7 314 025
Vatten   1 286 039 1 191 225
Sophämtning   793 281 790 325
Container/grovsopor   648 274 689 094
Fastighetsförsäkring   438 338 438 338
Självrisk/reparation försäkringsskador   229 685 332 840
Avgälder, arrenden och avgifter   2 823 546 2 843 021
Kabel-TV och Internet   665 375 654 257
Fastighetsskatt/fastighetsavgift   1 153 779 1 159 424
Övriga driftkostnader   306 538 277 892
   23 452 495 23 522 520

Not 5 Förvaltnings- och externa kostnader
   2010 2009
Administration, kontor och övrigt   303 948 290 122
Arvode internrevisor   18 000 18 000
Styrelse- och mötesarvoden   278 800 249 820
Revisionsarvode   52 500 24 625
Förvaltningsarvode   610 637 439 958
Övriga externa tjänster   98 946 19 109
Serviceavgift till branschorganisation   201 044 289 765
   1 563 875 1 331 399

Not 6 Personalkostnader
   2010 2009
Sociala avgifter   244 605 320 819
Övriga personalkostnader   70 124 72 366
Arbetsmarknadsförsäkringar   42 452 54 564
Löneskatt   6 571 0
Lön stugvärdar   55 449 96 460
Lön extra arbete styrelse m.m.   23 635 181 880
Lön Kontorsanställda   446 408 463 396
Tim anställda   1 400 0
   890 644 1 189 485

Föreningen har under året haft 2 st deltidsanställda.

Not 7 Avskrivningar
   2010 2009
Byggnad annuitetsfaktor 6%   2 531 186 2 387 800
IT installation 493 118/10 år ca 9,5/10   493 118 493 118
Inventarier/verktyg enligt 3-årig plan 3/3   34 025 51 000
Tvättstugerenovering enligt 20-årig plan 2/20   243 000 243 000
Ombyggnad daghem 120 500/40 år ca 12.5/40   120 500 120 500
Markanläggning enligt 20-årig plan    26 110
Låssystem 2/10 år   179 300 179 300
Hissrenovering 2/20 år   201 750 201 750
Gårdsrenovering 2/30 år   512 033 512 033
Hissrenovering etapp II 1/20 år   330 650 0
Gårdsrenovering etapp II 1/30 år   549 100 0
   5 194 662 4 214 611

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

   2010 2009
Erhållna Robur   -289 518 260 619
   -289 518 260 619
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Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
   2010 2009
Ränteintäkter   6 812 62 738
Överskatteränta ej skattepliktig   4 0
   6 816 62 738

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
   2010 2009
Räntekostnader   2 516 722 3 194 093
Övriga skuldrelaterade poster   2 023 325
   2 518 745 3 194 418

Not 11 Byggnader
   2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärde byggnad   174 432 188 168 604 188
Om-och tillbyggnader   6 613 000 5 828 000
Omklassificeringar   -4 931 189 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  176 113 999 174 432 188

Ingående avskrivningar enligt plan   -33 276 003 -29 650 535
Omklassificeringar   4 236 566 
Årets avskrivningar enligt plan   -3 606 386 -3 625 468
Utgående ackumulerade avskrivningar   -32 645 823 -33 276 003

Utgående redovisat värde   143 468 176 141 156 185

Taxeringsvärden byggnader   308 415 000 222 713 000
Taxeringvärden mark   94 074 000 65 948 000
   402 489 000 288 661 000

Föreningen innehar tomträtten till samt äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheterna Porkala
1,3-4 och 7-14 inom stadsdelen Akalla i Kista församling i Stockholms Kommun.

I utgående bokfört värde ingår byggnad 124 419 082(126 950 268) kronor, ombyggnad daghem 3 326 
842( 3 447 342) kronor samt tvättstugerenovering 4 374 000 (4 617 000) kronor. Låssystem 1 434 400 (1 
613 000) och hissrenovering I 3 631 500 (3 833 250) samt hissrenovering II 6 613 000.

IT installation har oklassificerats till Installationer under Maskiner och Inventarier

Not 12 Markanläggningar
   2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden   16 942 275 1 581 275
Gårdsrenovering   16 473 000 15 361 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  33 415 275 16 942 275

Ingående avskrivningar   -2 093 308 -1 555 165
Årets avskrivningar   -1 061 133 -538 143
Utgående ackumulerade avskrivningar   -3 154 441 -2 093 308

Utgående redovisat värde   30 260 834 14 848 967

Not 13 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar
   2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden   449 930 449 930
Inköp   28 263 
Omklassificeringar   4 931 189 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 409 382 449 930

Ingående avskrivningar   -424 374 -373 374
Omklassificeringar    -4 236 566 
Årets avskrivningar   -527 143 -51 000
Utgående ackumulerade avskrivningar   -5 188 083 -424 374

Utgående redovisat värde   221 299 25 556

I restvärdet ingår datorer med 19 794 (25 556) kronor samt IT installation 201 505 (694 625) vilken har 
blivit omklassificerad från byggnader.

Not 14 Värdepapper och andelar
   2010-12-31 2009-12-31
Robur Inlöst 2010-04-14   0 6 003 063
HSB och Fonus   1 078 1 078
   1 078 6 004 141

Not 15 Övriga fordringar
   2010-12-31 2009-12-31
Fordringar hos anställda   0 7 596
Avräkning skattekonto   10 041 0
Vidarefakturering   17 287 0
   27 328 7 596

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   2010-12-31 2009-12-31
Förutbetald försäkring   0 438 338
Upplupna ränteintäkter   0 44 392
Förutbetald kabel-tv   168 931 164 005
Förutbetald elavgift   0 59 497
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  1 276 334 1 062 962
   1 445 265 1 769 194

179000 Förutbet fastskötsel (ISS) kv 1 -11 enl ver 10-961, 37 458:-.
Förutbet admin förv HSB kv 1 -11 enl ver 1000997,998, tot. 255 287:-.
Exploateringskontoret 705 823.- ver 93, ver 951 bevakning 25 355:-+ 25 355:- +3 527:-.
Förutbet Bliwa tgl -11 enl ver 10100065, 1 008:-.
Förutbet sopsug kv 1 -11 enl ver 101014, 213 776:-.
179900 hissgruppen 218:75, AB Svensk Byggtjänst 3 849:19, hissgruppen 1 425:-, System UDAC 188:-
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Not 17 Förändring av eget kapital 

 Inbetalda Övr bundet Yttre rep. Balanserat Årets
 insatser eget kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 24 205 971 27 499 144 8 714 779 -7 292 454 -2 547 837
Ökning av insatskapital 59 598 1 510 402   
Årets reservering   6 996 240 -6 996 240 
Årets ianspråktagande   -8 062 977 8 062 977 
Disposition av föregående
års resultat:   0 -2 547 837 2 547 837
Årets resultat     2 588 808
Belopp vid årets utgång 24 265 569 29 009 546 7 648 042 -8 773 554 2 588 808

Not 18 Upplåtelseavgifter
   2010-12-31 2009-12-31
Upplåtelseavgifter   29 130 696 27 620 294
Avgår försäljningskostnader   -121 150 -121 150
   29 009 546 27 499 144

Not 19 Fastighetslån
Långivare  räntesats  ränteändring  2010-12-31 2009-12-31
Stadshypotek  2,75% 2011-06-01  5 605 932 5 662 844
Stadshypotek  2,75%  2011-06-01  1 737 161 1 754 797
Stadshypotek  2,75%   2011-06-01  2 646 720 2 673 592
Stadshypotek   2,31%   rörligt  12 657 892 12 785 750
Stadshypotek  2,75%   2011-06-01  7 039 384 7 110 848
Stadshypotek   2,31%   2011-03-01  10 088 286 10 190 186
Stadshypotek   4,61%   2012-04-30  13 693 942 13 835 850
Stadshypotek   4,59%   2012-04-30  1 930 000 1 950 000
Stadshypotek   2,18%   rörligt  873 373 882 217
Stadshypotek   2,18%   rörligt  912 918 922 164
Stadshypotek   2,18%   rörligt  820 320 828 628
Stadshypotek   2,18%   rörligt  758 578 766 260
Stadshypotek   2,18%   rörligt  767 396 775 168
Stadshypotek   2,31%   rörligt  4 863 667 4 908 662
Swedbank hypotek AB  1,55%   2011-03-27  9 230 400 9 280 400
Swedbank hypotek AB  1,55%   2011-03-27  7 890 700 7 940 700
Swedbank hypotek AB   1,55%   2011-03-27  12 657 354 12 778 000
Swedbank hypotek AB  2,023%  rörlig  8 932 500 8 977 500
Swedbank hypotek AB  1,55%  2011-03-27  5 940 000
Stadshypotek   1,89%   rörlig  4 975 000
Avgår kortfristig del ./.    -941 844 -927 208
    113 079 679 103 096 358

Not 20 Övriga skulder
   2010-12-31 2009-12-31
Inre reparationsfond   0 0
Källskatter   7 427 14 279
Övriga skulder   36 36
   7 463 14 315

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   2010-12-31 2009-12-31
Upplupna löner och arvode   176 170 188 352
Upplupna sociala avgifter   76 154 79 572
Upplupna räntekostnader   248 854 354 104
Förskottsbetalda hyror/avgifter   2 473 324 2 583 475
Upplupna VA avgifter   0 16 785
Upplupna uppvärmningskostnader   1 204 667 957 181
Upplupna elavgifter   244 606 0
Upplupna renhållningsavgifter   0 45 409
Upplupna reparationer och underhåll   1 233 485 3 411 442
Beräknat arvode för revision   49 000 34 000
   5 706 260 7 670 320

Not	22	Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet
   2010-12-31 2009-12-31
Avskrivningar   5 194 662 4 214 611
Nedskrivning   0 0
Statlig skatt enligt resultaträkning   0 0
   5 194 662 4 214 611

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

Not 24 Anläggningar
   2010-12-31 2009-12-31
Låsbyte    1 302 875
Datorer   28 263
Gårdsrenovering   16 473 000 15 361 000
Hissrenovering   6 613 000 4 035 000
   23 114 263 20 698 875

Not 25 Upptagna lån
   2010-12-31 2009-12-31
Upptagna lån   11 000 000 9 000 000
Amortering av lån   -1 002 043 -798 259
Mottagna depositioner   51 108 0
   10 049 065 8 201 741

Not 26 Förändring eget kapital
   2010-12-31 2009-12-31
Upplåtelseavgift   1 510 402 555 720
Inbetalda insatser   59 598 19 280
   1 570 000 575 000
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Not 27 Likvida medel
   2010-12-31 2009-12-31
Kortfristiga placeringar    0 0

Likvida medel
Kassa och bank   273 21 422
Avräkning klientmedel ISS Facility Services AB  1 437 532 2 295 321
   1 437 805 2 316 743

Kista 2011-05-26

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm
Organisationsnummer 716417-7987

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
HSB Bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm för räkenskapsåret 2010. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kista den 20 maj 2011

Jörgen Götehed Bo Nylander
BoRevision Av föreningen vald revisor
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Valberedningens 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 tio gånger, 
”knackat dörr” två kvällar, intervjuat delar av sty-
relsen och intervjuat många föreslagna kandidater.
 Vi har också tagit emot information, åsikter, 
förslag och önskemål från medlemmar, samarbets-
partners och personalen på Föreningskontoret.

Återgång till mindre styrelse
Vi föreslår att föreningen återgår till sju (7) ordi-
narie ledamöter likt tidigare år, inklusive en HSB-
representant, 2 suppleanter och en HSB-suppleant.

Vårt förslag till stämman
Valberedningen föreslår följande personer att väl-
jas in som ledamöter i styrelsen för Brf Porkala:
Georgios Kantenidis, .................................... 2 år
Lars-Åke H. Hedberg, .................................. 2 år
Reija Rissanen, .............................................. 2 år
Mats Björndal, ............................................... 1 år
Marianne Bergstén, ....................................... 1 år

Vid föregående stämma (2010) valdes Dariush 
Adineh på 2 år och sitter således kvar ytterligare 
ett år.

Suppleanter
Valberedningen föreslår vidare följande personer 
att ingå som suppleanter (= ersättare) i styrelsen:

Göran Lindgren
57 år, konsult, företagare, bott i Porkala sedan 
2004, erfarenhet av föreningsverksamhet, fastig-
hetsförvaltning, informationsteknologi, ekonomi 
och företagsorganisation.

Anders Lagnefeldt
32 år, väktare, bott i Porkala sedan 2003, erfaren-
het av föreningsverksamhet, parkeringsavtal, sä-
kerhetsfrågor.

Detta blir tillhopa sex ordinarie ledamöter, plus en 
ordinarie ledamot från HSB (= 7 ordinarie ledamö-
ter), två suppleanter från föreningen och en supp-
leant från HSB.

Revisor
Till uppdraget som föreningens revisor har valbe-
redningen följande förslag på kandidat:
Margarita Smirnowa
49 år, bott 4 år i Porkala, konsult, erfarenhet av 
ekonomisk förening, redovisningsbyrå

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen:
Wilhelm Ruuth

Valberedning
Till ledamot i valberedningen saknar valbered-
ningen en person att föreslå:
vakant

Förslag till arvoden
Styrelsen (fördelas inom styrelsen) ..300 000 kr/år
Revisor ...............................................10 000 kr/år
Valberedning ........................................ oförändrat

Akalla 2011-05-15

Anela Mahovic (sammankallande),
Marcus Nilsson och Tarja Lundin

1. Mötesordföranden läser upp motionen och 
styrelsens utlåtande (styrelsen föreslår att 
mötet ska rösta för eller rösta mot försla-
get och eventuellt varför. Styrelsen kan 
också nöja sig med att besvara motionen 
och mötet kan då välja att inte besluta nå-
got om den motionen - den läggs till hand-
lingarna).

2 Motionsställaren får kortfattat yttra sig 
och göra förtydliganden eller dra tillba-
ka hela eller delar av motionen, men inte 
göra några tillägg.. Har f lera skrivit un-
der motionen, är det den som står först på 
namnlistan eller i motionen, som räknas 
som motionsställare. Kan inte motionsstäl-
laren göra detta får någon annan av de 
som skrivit på motionen räknas som mo-
tionsställare.

3 Styrelsen får yttra sig kortfattat.

4. Ordet är fritt, mötesdeltagarna får yttra 
sig kortfattat.

5. Mötesordföranden talar om vad deltagar-
na kan rösta på*1), i vilken ordning som 
man röstar och genomför omröstning med 
ja-rop och nej-rop (dock inte samtidigt). 
Mötesordföranden gör en egen bedömning 
över hur utfallet blev och säger att försla-
get antagits eller förkastats. I bland är ut-
fallet helt klart, men i bland är det svårt 
att avgöra vilket alternativ som fått f lest 
röster.

6. Om deltagarna tycker att mötesordföran-
den bedömt utfallet på röstningen oriktigt, 
ska man ropa votering. Votering innebär 
att de som valts som rösträknare räknar 
hur många som röstar på det ena eller an-
dra sättet (man gör en ny omröstning med 
handuppräckning eller med sluten omröst-
ning, det vill säga med röstlappar*2)).

7. Beslutet klubbas, det vill säga att fören-
ingens medlemmar har fattat beslut i en 

specifik fråga (om det som motionslämna-
ren föreslog). Medlemmarna har röstat för 
att hela- eller delar av motionen ska antas 
eller förkastas beroende på hur mötesord-
föranden formulerade frågan inför om-
röstningen.

Observera att endast sådant som finns med i kal-
lelsen/förslaget till dagordning eller i motionerna, 
kan beslutas om på mötet. Det är inte tillåtet att 
besluta om sådant som de andra medlemmarna 
(som inte är med på mötet) inte kände till att mö-
tet skulle kunna besluta om.

Tilläggas kan att styrelsen tar bestämt avstånd från 
de skrivningar i motionerna som är kränkande el-
ler rasistiska.

*1) mötesordföranden kan dela upp förslaget i flera 
delar om det gör röstningen mera logisk. Delför-
slag och motförslag kan ställas mot det första för-
slaget, förutsatt att man bara tar upp saker som 
texten i motionen/förslaget handlar om.

*2) Vid votering, omröstning, när det gäller val av 
personer (personval) brukar den göras med röst-
lappar.

Observera!
I denna stämmotidning har endast motions-
skrivarens namn och lägenhetsnummer (första 
namnet om flera skrivit under) samt textdelen 
till motionen och yrkandet tagits med.
 Samtliga motioner finns att se i sin helhet, 
med namnteckning3), på föreningens hemsida 
på Internet, som papperskopior på Förenings-
kontoret och som papperskopior på stämman.

*3) Namnteckningarna är gjorda något otydliga för 
att de ska vara svårare att kopiera otillåtet (gäller 
också årsredovisningen).

Motioner
Så här går det till att besluta om de ställda förslagen i motionerna:
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Motion nr 01
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Yrkande
Jag vill att alla tvingande kollektiva avgifter specificeras på avgiftsavin.

Styrelsens utlåtande
”Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belö-
per på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder” (Föreningens 
stadgar: § 31 Avgifter till föreningen).
 Det vill säga: Alla föreningens kostnader, som gemensam ström till lampor i entréer, vatten till tvätt-
maskinerna i gemensamma tvättstugan, grundavgiften för tv till ComHem, snöplogning på vintern, för-
eningens räntor till banken, värmen i elementen och så vidare, fördelas på alla medlemmar genom den 
avgift vi betalar varje månad. Hur stora våra gemensamma totala utgifter är, kan varje medlem se, ge-
nom att läsa årsberättelsen. Den enskilde medlemmens avgift beror på hur stor andel medlemmen har 
i föreningen (d.v.s. storleken på medlemmens lägenhet).

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 02
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Jag menar att vår förening behöver ”friskt syre/styre” samt omväxling och förnyelse för att på bästa sätt 
ta tillvara föreningens intressen.
 Vår föreningsstyrelse skall inte vara en parkeringsplats i avvaktan på pension. Styrelsen skall arbeta 
för att tillvarata föreningens (= våra) intressen.

Yrkande
Därför föreslår jag att ingen får sitta oavbrutet mer än tre mandatperioder.

Styrelsens utlåtande
Hur styrelsen tillsätts och formalia runt detta styrs av de stadgar som föreningen antagit. Där väljs sty-
relsemedlemmar på ett respektive två år så det hela tiden skall finns en överlappning och så att det ska 
kunna ske en naturlig växling.

Gällande att styrelsen ”arbetar” är detta självklart, men de som är inaktiva visar sig snarare genom att 
de inte kommer på möten eller inte utför uppdrag när de blivit valda snarare än att de skulle sitta kvar.
 Valberedningen kontaktar de som sitter i styrelsen för att få information och det bör då framkomma 
om någon styrelsemedlem inte ”drar sin del av lasset”. Att se vilka som inte kommer på styrelsemötena 
kan också visa på detta.
 Sedan är det också så att det kan ta en tid för en ny styrelsemedlem att hinna ta till sig all information 
och helt enkelt lära sig vilket är nödvändigt för att kunna utföra ett bra arbete.

Styrelsen ser det dock som viktigt att de som tar på sig styrelseuppdrag verkligen är medvetna om att 
detta är ett uppdrag som tar en hel del fritid och att man ska vara beredd att lägga ned denna tid för att 
arbeta för föreningen.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 03
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Vi har under många år haft en och samma HSB-representant i vår styrelse. Denne utifrån tillsatte sty-
relsemedlem har såvitt jag vet inte bidragit med någonting konstruktivt eller värdefullt för vår förening. 
Han har inte visat något intresse för vår förening och kan inte våra stadgar. Han har såvitt jag förstår en-
bart förorsakat föreningen stora och onödiga kostnader.

Enligt min mening skall en HSB-representant hjälpa en ny styrelse och dess nya medlemmar att komma 
igång och utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Yrkande
Jag vill därför att föreningen begär att HSB Stockholm utser en annan representant med erfarenhet och 
kunskap som kan stötta och hjälpa vårt styre. 

Styrelsens utlåtande
Som en del av föreningens medlemskap i HSB ingår att HSB utser en styrelseledamot. Tanken med detta 
är att HSB-ledamoten skall utgöra ett stöd för föreningen och fungera som förmedlare av frågor och er-
farenheter mellan föreningen och HSB. HSB-ledamoten har samma ansvar som övriga styrelseledamöter 
utifrån lagstiftning och stadgar.
HSB har under våren utsett en ny styrelseledamot i Brf Porkala.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 04
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Vår förening har inga fungerande säkerhetsrutiner.

jag blev uppringd vid två olika tillfällen av två olika styrelseledamöter trots att det nummerjag lämnat 
för portöppning endast skulle vara känt och skyddat av Gun-Britt. Mitt nummer var hemligt.

”Styrelsen” kunde inte ge någon förklaring till hur detta kunnat ske.

Numera kan vilken brevbärare som helst ta hissen neri källaren där vi har
vatten, avlopp, el, bredband jämte annan vital utrustning och funktioner. Detta område är nu helt oskyd-
dat och så också för andra trappuppgångar i samma hus för den som forcerat porten.

Samtidigt är entréportarna låsta för ambulanser o.d. De har ingen möjlighet att ta sig in utan är hänvisade 
till att någon med öppnare råkar komma förbi. Våra säkerhets-behov och -rutiner har aldrig behovsprö-
vats eller analyserats. Vi skall ha ”samma som alla andra” är styrelsens svar.

Yrkande
Jag vill att behov av säkerhet och skydd utreds och regler fastställs.

Styrelsens utlåtande
Motionären efterlyser en utredning om behovet av säkerhet och skydd samt att regler fastställs.

Styrelsen är angelägen om att det skalskydd som finns i föreningens hus fungerar. Finns det brister i detta 
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både vad gäller att obehöriga kan komma in och att nödtransporter utestängs, så måste detta rättas till.
 Styrelsen tar till sig av kritiken och kommer att arbeta fortlöpande med behörighetsrutiner och regler 
kring dessa.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 05
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Enligt min mening har vi inte en acceptabel revisor för granskning av föreningens verksamhet. Om jag 
minns rätt sade han att han inte kunde något om byggnader, men eftersom han hade åkt hiss i ett av våra 
höghus så måste man anse att revisionen utförts enligt god sed utan. Föreningens revisor är inte aukto-
riserad revisor.

Att revisorn inte på något sätt nämnde att styrelsen överträtt ett beviljat anslag på 100 000 med över 80 
000 är en skandal. Det fanns andra tveksamheter! revisionsrapporten som påtalades. En sådan revisor är 
enligt min mening värdelös för oss medlemmar och vår förening.

Yrkande
Jag vill att föreningen anlitar en auktoriserad revisor. Detta är vårt enda skydd mot mygel och oegentlig-
heter, såväl som misstag begångna av vår styrelse samt leverantörer.

Styrelsens utlåtande
Föreningens revisorer är två till antalet varav en ordinarie utses av föreningsstämman och en utses av 
HSB Riksförbund (BoRevision AB, auktoriserad revisor). Därtill utser föreningsstämman en revisors-
uppleant.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 06
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Jag vill fästa uppmärksamhet på att ett antal grekiska företag (registrerade i sverige) under de senare 
åren har ”fått förtroende” av vår styrelse att utföra tjänster. Samtidigt har resultatet blivit mycket torf-
tigt eller uteblivit.

Ett exempel är det företag som borde utföra städning av våra allmänna utrymmen. l stället tycks det som 
att vår förening betalar städfirman för att ta hit helt okunnig och outbildad personal så att de får träna 
upp sig här.

Soprummet på Kaskögatan sabbades av några greker under förevändning att det skulle målas. Det ser 
för djävligt ut. våran grekiske styrelseordförande har enligt egen utsaga ”hjälpt till” och för detta tagit 
5 000:- för ”besväret” men vad gjorde han? Det motsvarar 16 timmar. Alla som sett soprummet undrar 
vem faen som har ställt till det så. Andra påstår att det rör sig om 25 000:-

Vår förening har sedan några år ”givit förtroende” till ett ventilationsföretag som heter UNl-VENT. Som 
praktiskt taget alla har noterat har också ventilationen försämrats betydligt under denna tid. De som kan 
ventilation menar att detta företag fuskar/inte kan sitt jobb.

Det är ett lustigt sammanträffande(?) att vår styrelseordförande under flera år har haft ett mobiltelefona-
bonnemang betalt av UNI-VENT. Kanske betalas det fortfarande fast numret nu är hemligt?

Det kan inte uteslutas att också andra grekföretag betalats för något jobb här När vår förening gör en 
upphandlingen är metoden ofta att ringa någon (HSB)polare och fråga ”är den firman bra”. Polaren kan 
inte annat än påstå att det är bra eftersom polaren själv köpt in tjänsten. Vår styrelse tycks inte föra nå-
got resonemang om vad vi behöver. Ingen behovsanalys görs. Allt tycks gå ut på att ”göra likadant som 
alla andra”.

Det finns enligt min mening starka skäl att reda ut varför grekiska företag anlitas när nästan inget de 
gör blir bra. Det finns skäl att reda ut hur upphandlingen sker. Det finns skäl att undersöka utgifterna vi 
haft för visa företags verksamhet samt ordförandes och andra styrelsemedlemmar uttag för ”icke styrel-
searbete”.

Yrkande
För att undvika rykten och misstankar om mygel och ev. brott, föreslår jag att:
- föreningen anlitar en utomstående revisor som granskar föreningen.
- snarast säger upp alla avtal med grekiska företag
- inte kontrakterar ett enda grekiskt företag under de kommande fem åren.

Styrelsens utlåtande
Kontroll av kontrakt sker dels löpande genom föreningsrevisorn och av revisorn från Borevision vid års-
bokslutet. Detta är en utomstående revisor.
 Upphandling av tjänster för föreningens räkning sker för att ge föreningen bästa möjliga utdelning. 
Om det hade funnits kontrakt med företag baserade i Grekland hade dessa också varit upphandlade efter 
denna princip och det hade kunnat bli tal om vite vid uppsägning i förtid.

Motionen innehåller felaktiga påståenden utan grund, till en sådan grad att det är omöjligt att finna något 
av relevans eller sanning i den.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 07
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Vår styrelse har myglat fram beslut i strid emot våra stadgar. När denna kompetenta församling med stöd 
av experter från HSB i form av styrelserepresentant och i form av inhyrd HSB-konsult inte förmår leva 
upp till våra stadgar är det uppenbart att våra stadgar är alldeles för svåra.

Yrkande
Jag vill därför att våra stadgar ändras tillbaka till de ”gamla”. De som ersattes av de nu gällande stad-
garna.

Styrelsens utlåtande
Stadgeändringar beslutas av medlemmarna på två av varandra följande stämmor.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.
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Motion nr 08
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Som alla vet får vi med mycket kort varsel före årsmötet tillgång till de inlämnade motionerna. Denna 
korta tid räcker inte till för många att läsa och att förstå innehåll och innebörd. Detta gäller alla, men i 
synnerhet föreningens invandrade medlemmar. Den korta tiden gör att förslagen inte kan diskuteras och 
utvärderas av medlemmarna. Möjliga förbättringar och ändringar kommer inte fram till mötet.

Yrkande
Jag föreslår att alla motioner distribueras till medlemmarna på lämpligt sätt senast en vecka efter senas-
te inlämningsdag. Styrelsens tyckande kan lämpligen meddelas senast två veckor före stämmodatum.

Styrelsens utlåtande
Motioner skall lämnas in senast sista mars för att sedan behandlas och sammanställas med svar från sty-
relsen och går sedan ut i god tid inför föreningsstämman för att de boende skall kunna ta del av dessa 
inför stämman.
 På stämman skall sedan föreningsstämman behandla och besluta rörande motionerna.

Ändringar eller tillägg kan inte ske efter sista mars. Däremot kan tillägg ske vid stämman på ett befint-
ligt förslag till behandling av motionen lämnat av motionären eller styrelsen.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 09
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
-
Yrkande
Jag vill ha min mobiltelefon kopplad till portlåset.

Styrelsens utlåtande
I nummer 1 - 2011 av Porkalen finns information om vilka regler som gäller anslutning till porttelefo-
nerna.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att skrivelsen är besvarad.

Motion nr 10
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Vår förening drabbas av reklamutdelare som inte kan svenska och ibland inte sitt jobb. Dessutom utgör 
de s.k. ”gratistidningarna” en helt onödig kostnad eftersom vi medlemmar måste betala för bortforsling 
av skräpet.

Jag tycker inte att vi i vår förening skall acceptera att en hög ”gratistidningar” slängs innanför entré-
porten lika lite som att utdelare pular ner sin reklam i brevinkast där vi skrivit ”ingen reklam tack” el-
ler liknande.

Bakgrund
I oktober 2010 tillskrev en av undertecknade mo-
tionärer styrelsen och dels informerade om proble-
men med belysningen av orienteringstavlorna och 
dels framlade ett förslag som utöver att ge mycket 
hög driftsäkerhet och funktion även skulle med-
föra betydligt lägre kostnader för föreningen. Att 
förslaget var lätt att införa (enbart byte av själva 
armaturen erfordrades) var ytterligare en fördel.

Styrelsen har dock varken åtgärdat belysningen 
(helt ur funktion sedan flera år tillbaka) eller på nå-
got sätt tagit kontakt med förslagsställaren varför 

tidigare lagt förslag nu återkommer i motionsform.

Obesvarad skrivelse, tillställd styrelsen 2010-
10-20

Till samtliga i styrelsen för Brf Porkala

Förslag: Ny belysning till föreningens oriente-
ringstavlor

I) Bakgrund
Föreningen har idag två orienteringstavlor, dels på 
hus 14 ([1]) och dels på hus 6 ([2]) med belysning. 

Yrkande
Jag vill därför att föreningen endast låter utdelare som är dresserade för sin uppgift att få tillträde samt 
att ”gratistidningar” för att vara gratistidningar skall betala hela kostnaden för sopphämtning av skräpet 
de lämnat inom vår förening.

Styrelsens utlåtande
Föreningen har ingen möjlighet att tvinga reklamföretagen att betala för bortforslingen av reklam eller 
information som delats ut i brevlådorna.
 När man får reklam i brevlådan, trots att man har en skylt som säger att man inte vill ha reklam, ska 
man kontakta företaget som svarar för utdelningen av reklam i området. Föreningskontoret har uppgift 
om vilka som har tillåtelse att komma in i våra hus.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 11
Karl-Arne Bertilsson, 1102

Bakgrund
Jag anser att kostnaderna för en inhyrd resurs skall svara mot vad resursen åstadkommer. Det kan vara 
olika nyttigheter för vår förening.

Yrkande
Jag anser att Hans Öhman inte producerar vad vi betalar för. Jag vill att Hans Öhman byts ut mot en kon-
sult som åtminstone förstår innebörden av och kan respektera föreningens stadgar.

Styrelsens utlåtande
Vid upphandlingen av denna tjänst var det HSB som gav oss det bästa budet.
 För övrigt anser styrelsen att Hans Öhman gör ett bra arbete!

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 12, Ny belysning till orienteringstavlor
E. Halfan, 816, m.fl.
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Armaturerna nyttjar stavhalogenlampor ([3]) vilka 
dels har tämligen kort livslängd och dels är käns-
liga för stötar och vibrationer (ex. vid kraftig blåst) 
som ytterligare kan reducera livslängden. Då be-
lysningsarmaturerna sitter högt monterade (den på 
hus 14 fordrar stegbil eller liknande vid lampbyte) 
blir lampbytena både komplicerade och dyra.

Under de senaste åren har belysningsarmaturerna, 
med ett par kortare perioder efter lampbyte, ej haft 
fungerande lampor vilket dels sätter ner funktio-
nen hos orienteringstavlorna och dels ger ett dåligt 
”första intryck” för besökare m.m. ([1], [2])

Då nu alternativa belysningsarmaturer som nyttjar 
LED-teknik, där tiden driftstiden mellan lampby-
ten är mycket lång (15 - 20 ggr längre än för halo-
genlampor), finns tillgängliga för användarna kan 
byte till armaturer av denna typ ge både en för-
bättrad funktion och lägre totalkostnad. Inte minst 
i detta fall där kostnaden för varje lampbyte blir 
stora och kostnaden för själva lampan helt försum-
bar. Att förlänga tiden mellan lampbytena är alltså 
av största intresse såväl funktionellt som drifteko-
nomiskt.

Undertecknad föreslår därför att belysningsar-
maturer till föreningens två orienteringstavlor 
byts till sådana som utnyttjar LED-teknik. ([4])

Se nedan för ytterligare in formation.

II) Ljuskälla - stavhalogen _
En ljuskälla av stavhalogentyp, motsvarande de 
som idag nyttjas är Osram Haloline ([3]). En halo-
genlampa med märkeffekten 200W ger ett ljustö-
de på 3500 lumen (17,5 lumen/W) och har en livs-
längd på 2000 timmar.

III) Belysningsarmatur - LED
Som ett exempel på en belysningsarmatur av LED-
typ har bifogats LED IP65 10-80W ([4]). En ar-
matur med märkeffekten 40 W ger en ljusflöde på 
2800 lumen (70 lumen/W) och har en livslängd på 
35.000 timmar.

IV) Driftsekonomi - I - elkostnad
Jämföres en 200W stavhalogen med ovan 40W 
LED-armatur fås Följande:

Antag: 35000 timmars drift. Totalt elpris av 1,50 
kr/kWh.

Elkostnad (stavhalogen): 35.000 * 200 * l,5/1000 
= l0.500 kr 
Elkostnad (LED): 35.000 * 40 * 1,5/1000 = 2.100 
kr

IV) Driftsekonomi - II - ljuskälla + byte
Kostnad ljuskällor (stavhalogen): 18 * 50 = 900 kr
Kostnad ljuskälla (LED): 3700 kr

Antal fler byten av ljuskällor med nuvarande ar-
maturtyp: 17 st

Till samtliga i styrelsen för Brf Porkala

Kostnaden för ett byte av ljuskällor (arbetstid + 
lift) är rimligen den största kostnaden.

IV) Dríftsekonomi - summering
För två orienteringstavlor med 2*l00 W resp 200 
W ljuskällor fås:

a) Minskning av elkostnaden: 35.000 * 400 * 0.8 
*1,5 / 1000 = 16.800 kr

b) ökning av lampkostnad: 3700 + 2 * 2800 – 18 * 
3 * 50 = 6.600 kr

c) Minskat antal lampbyten = 17 st

Även exkl. kostnaderna för lampbytena blir 
alltså besparingen mer än 10.000 kr.

Inkluderas kostnaderna (arbetstid + lift) för lamp-
byten blir den slutliga besparingen troligen betyd-
ligt mer än det dubbla.

Med vänliga hälsningar

Akalla 2010-10-19

Ulla Sjöberg
(gatuadress)
(postnummer och ort)

Bilagor
[1]: Foto av orienteringstavlan hus 14; Arne Eriks-
son; 2010-10-18
[2]: Foto av orienteringstavlan hus 6; Arne Eriks-
son; 2010-10-18
[3]: Bright ideas with OSRAM halogen lamps (sid 

Bakgrund
Brf Porkalas lägenheter har ett ventilationssystem 
med passiv tilluft (tas in via tilluftsdon vid fönster-
na) och aktiv frånluft (via injusterade frånluftsdon 
och frånluftsfläktar x) (FF nedan) på taken). Vin-
tertid värms stora luftmängder upp för att slutligen 
blåsas ut via FF. Detta medför stora s.k. ventila-
tionsförluster. Genom att förse FF med frånlufts-
värmepumpar (FLVP nedan) kan större delen (ofta 
mer än 60 %) av energin i frånluften återvinnas 
med betydande kostnadsminskningar som följd. 
FF på höghusen är särskilt lämpliga då de dels är 
tämligen få (5 st) men stora och dels är avstånden 
till närmaste undercentral (finns i hus 14, 16 och 
18) korta. Dessutom finns i varje höghus två (2) 
värmesystem (VS nedan). VS1 som besörjer radi-
atorsystem och VS2 som betjänar tilluftsaggregat 
(ventilation i hisshallar, garage och lokaler).

FF X:1(X=14,…,18); Fabrikat: Ziehl ebm; Typ; 
MXAC 56A 1420.

Ventilationsförluster - höghusen  (förenklat ex-
empel)
Det totala injusterade frånluftsflödet från lägenhe-

terna i hus 14 – 18 är betydande (37.440 m2/h) a)
Totala energin som krävs för att värma aktuell lut-
mängd med i medeltal 20 grader under fem vin-
termånader (mild vinter antages) överstiger 1 
GWh b) – d) Om 60 % av denna energi återvinnes 
med FLVP blir kostnadsminskningarna stora (> 
400.000 kr/år)

a) Ett våningsplan med 4 st 2:or och 4:st 3:or har 
ett totalt grundflöde av 8*(60 + 30) = 720 m3/h. Totalt 

har de fem (5) höghusen 52 st ”lägenhetsvånlngsplan“ vilket ger ett totalt 

grundflöde av 52*720 = 37.440 m3/h.
b) För luft nyttjas: Densitet (0° C, l,013 bar) == 
1,293 [kg/m3] och Specifik värmckapacitct (0° C) = 1,00 [kl/kg*K].
c) Energin för att värma 1 m3 luft 20 grader = 1,293 * 1,00 

* 20 = 25,86 kJ. För det totala grundflödct, under en (1) timme, erfordras 

37.440 * 25,86 = 968,2 MJ 968,2*(1000/3600) kWh = 268,9 kWh.
d) Totala energin som erfordras för att värma 
grundflödet 20 grader under fem vintennånader 
(nov - mars) blir alltså: 150 * 24 * 286,9 /1000 = 
1033 MWh. 
e) Antagcs 60 % verkningsgrad för FLVP och ett 
energípris av 700 kr/MWh blir kostnadsminsk-
ningama 700*1033*0,6=434 kkr/âr.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen anser att de befintliga orienteringstavlorna inte längre fyller sin funktion.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att uppdra till styrelsen att införskaffa och montera upp 
nya anslagstavlor avsedda att placeras på marknivå.
 Detta för att en mindre tavla på marknivå blir mera tillgänglig för besökaren och för att den blir bil-
ligare att underhålla.

Vid nyanskaffande, kan sannolikt belysning av den energisnåla typ som förslagsställarna omnämner, 
väljas.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen, och föreslår att stämman i stället bifaller sty-
relsens förslag.

Motion nr 13, Luftvärmepump – frånluftsfläktar
Arne Eriksson, 756, m.fl.

34); OSRAM; 03/08
[4]: Produktinfo LED IP65 10-80 W LED; ELDI-
REKT.se;

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman 

följande yrkande:
• att belysningsarmaturerna till föreningens två 
orienteringstavlor byts, i enlighet med förslag till-
ställt styrelsen 2010-10-20, till sådana som nyttjar 
LED-teknik. Detta för att säkerställa funktionen 
och ge lägre kostnader för föreningen.
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Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman 
följande yrkande:
• att en öppen upphandling av en förstudie, 
från sakkunniga VVS-konsulter, gällande mon-
tering av FLVP på lägenhetsrånluftsfläktarna i 
hus 14-18 genomföras snarast möjligt med målet 

att vara färdigställd senast 6 (sex) månader efter 
föreningsstämman. Studien skall vara sådan 
att den kan nyttjas vid en eventuellt kommande 
projektering
• att förstudien görs tillgänglig (ex. via 
föreningskontoret) till alla föreningsmedlemmar 
som önskar ta del av denna.

Styrelsens utlåtande
Projekt som denna måste planeras och genomföras med hänsyn till föreningens ekonomi. Som vi alla vet 
så finansieras alla förstudier samt projekt av den avgift som vi betalar varje månad.
 Tyvärr så tillåter inte årets budget (bland annat på grund av ökande kostnader för vinterunderhållet) 
att vi genomför en sådan förstudie i år, styrelsen kan eventuellt ta med en sådan förstudie i nästa års bud-
get.
 Styrelsen vill samtidigt även påpeka att projekt av den storleken måste kunna finansieras (helst inte 
genom lånade pengar som tidigare projekt) utan i första hand av egna medel.
 Styrelsen har beslutat att inte renovera mer än budgeten tillåter, samt att ha en finansieringsplan innan 
vi påbörjar ett arbete, för att på så sätt öka föreningens likviditet.

Styrelsen har under ett par år genomfört några förstudier som ska vara grunden till fortsatta renoverings-
arbeten:
kontroll av asbests i fogarna för eventuellt fasad- och balkongrenovering, 
tagit fram ett fönster som passar föreningen samt
i år efter avloppsresningen fått reda på status av stammarna.
Styrelsen kommer nu att ta fram en renoveringsplan och finansieringsplan, med början 2015 (det krävs 
så pass mycket tid innan man är klar med eventuella förfrågningsunderlag), för de renoveringar som i 
första hand är nödvändiga.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 14, Komplettering av porttelefonsystem
Ritva Tjelder, 820, m.fl.

Bakgrund
Då föreningens porttelefoner nyttjas får den uppringda parten idag ingen nummerpresentation.
Detta medför betydande nackdelar bl a för de som önskar filtrera bort ”hemliga nummer” eftersom de då 
ej kan nyttja sin egen porttelefon. För en del kan det även. kännas tryggare att kunna se den uppringda 
partens nummer.

Från styrelsen har information erhållits om att det f n nyttjas två (2) olika telefonnummer till porttele-
fonerna. Förslaget som presenterar i denna motion fungerar dock för godtyckligt antal telefonnummer.

Yrkande
För att kunna möjliggöra både nyttjande av sin egen porttelefon och bortfiltrering av ”hemliga nummer” 
föreslås följande smärre kompletterande åtgärder:
• Kontakta den telefonoperatör som nyttjas för porttelefonsystemet och tillse att de kopplar in nummer-
presentationen för aktuella abonnemang. a), b)

• Meddela samtliga boende (ex. via ”Låt stå” information i Porkalen) vilka nummer som nyttjas för 
porttelefonerna. c)

a) Antalet telefonnummer som porttelefonsystemet nyttjar (fn två (2) st) saknar i sig betydelse eftersom 

endast ett nyttjas för ett givet samtal.
b) För mer komplexa system (ex. PBX) kan även virtuella nummer nyttjas som i sig kan vara unika men 
skilda från abonnemangets nummer.
c) Dessa kan då lägga in aktuella nummer i sina telefoners nummerlistor (ex. som ”Brf Porkala l”, ”Brf 
Porkala 2”, ..). När de blir uppringda via porttelefonen kan de då få en tydlig info om detta. Om det är 
”Brf Porkala 1” eller ”Brf Porkala 2” etc som nyttjas saknar helt betydelse.

Kontakt med tillverkaren av telefonsystemet, Aptus Elektronik AB, har tagits och de har dels informerat 
om att ingen ändring av deras system erfordras och dels bekräftat ovan förslag.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
• att styrelsen föreläggs att snarast möjligt, dock senast tre (3) månader efter föreningsstämman, ge-
nomföra i motionen föreslagen komplettering av porttelefonsystemet.

Styrelsens utlåtande
Att göra de telefonnummer som är kopplade till vårt låsningssystem, synliga och därmed offentliga för 
alla boende (något som är enkelt) är inget entreprenören som har byggt systemet kan rekommendera.
 Enligt deras erfarenhet så uppstår problem genom busringningar när dessa nummer blir offentliga (i 
en förening av vår storlek är den risken stor).
 Det karaktäristiska ljudet i den egna telefonen från porttelefonen innan man kan prata, informerar oss 
att någon vill kontakta oss från porttelefonen (vill man inte svara är det bara att lägga på).

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 15, Otillbörlig begäran om tillträde till lägenhet
Ritva Tjelder, 820, m.fl.

Bakgrund
Föreningen kan, bl a för att uppfylla sitt underhållsansvar, behöva begära tillträde till föreningens lägen-
heter. Detta är en rättighet som tydlig framgår av såväl gällande lagstiftning a) och stadgar b). Bostads-
rättslagen anger b):
”Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn 
eller för att
utföra arbete som föreningen svarar för eller har ratt att utföra enligt 12 a §.”

Dock står ett mycket tydligt begränsning i denna rättighet i sista delen av samma stycke:
”Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.”

a) Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] kap § 13.
b) § 43. Är direkt ”inklistrad” från gällande lag a) dock utan att någon som helst källa anges.

Exempel på otillbörlig begäran
I ett flertal aktuella fall har styrelsen, via entreprenören, framfört klart otillbörliga begäran om tillträde 
till lägenheter vilket medfört betydande besvär för föreningens medlemmar och alltså även strider mot 
kraven i Bostadsrättslagen. Några få men tydliga exempel ges nedan.
Avloppsrensnlng
Tillträde begärdes hel dag (07.45 – 15.00). Lägenheterna i föreningen av ett fåtal mycket lika typer. Ar-
betet l lägenheterna tog normalt mindre än l0 minuter. Vid närmast föregående avloppsrensning (mars 
2002) aviserades fm alt. em och detta fungerade väl.
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Rensning av ventilationskanaler
Tillträde begärdes hel dag (07.30 - l6.30). Detta även i låghus med endast 12 alt 8 lägenheter och endast 
en frånluftsfläkt (FF X:1 (X=3, 4, l0, l1); Fabrikat: Ziehl ebm; Typ: MXRC 40 M 1370). Detta är helt obe-
fogat då arbetet maximalt bör ta ett par timmar i dessa hus. Vid tidigare ventilationsarbeten (ex. OVK) 
aviserades fm alt em och detta fungerade väl.
Injustering av ventilationskanal
På samma sätt som för rensning av ventilationskanaler begärdes tillträde, även i föreningens låghus, en 
hel dag. Även detta måste anses helt obefogat.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
• att styrelsen föreläggs att nogsamt tillse att begäran om tillträde till lägenhet görs, så långt som möj-
ligt, för maximalt 4 timmar (fm alt. em). Detta dels för att undvika onödigt 2) besvär för föreningens 
medlemmar och dels för att uppfylla Bostadsrättslagens krav.

2) Fler kan vid ”halvdagsavisering” ta kompledigt etc och undvika att lämna ifrån sig lägenhetsnyckeln 
(något som sänker/tar bort försäkringsskyddet vid eventuell skada/stöld). Andelen lägenheter som blir 
tillgängliga bör även öka vilket även gynnar entreprenören. Att entreprenören möjligen tvingas arbeta 
mer strukturerat är även detta en fördel.

Styrelsens utlåtande
Att av vi som beställaren försöker styra hur dessa arbeten (avloppsrensning, ventilationsarbeten) ska ge-
nomföras är inte bra.
 Dessa arbeten genomförs systematiskt, för att inte riskera att exempelvis smutsa ner det man redan 
har rensat.

Man måste också ta hänsyn till sina grannar, förmiddagen kanske inte passar min granne medan den 
passar mig eller tvärtom.
 Har man speciella önskemål, löser man det genom att ta kontakt med den ansvarige projektledare som 
finns på aviseringslappen (som man får i brevlådan en vecka innan), han kan därefter planera arbetet så 
att de flesta blir nöjda.
 Eftersom alla kanske inte kan vara hemma under samma del av dagen, men inte heller vill lämna sin 
nyckel, krävs ibland att hela arbetsdagen reserveras för besök i just din lägenhet.

Den som vill slippa vänta på hantverkarnas besök under en hel dag, kan enkelt att lämna in sina nycklar 
till föreningskontoret, så att hantverkaren kan komma in när det passar deras arbete.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 16, Förbättring av belysning
Ulla Sjöberg, 094

Bakgrund
Efter renoveringen av gårdarna är belysningen mellan hus 14 och hus 1 mycket dålig. Utöver att återstäl-
la de armaturer som monterades ned vid renoveringen och ännu ej återställts kan det vara lämpligt att 
förstärka belysningen ytterligare. Detta inte minst som området är en ”ingång” till föreningen och där-
för bör vara välkomnande och inge trygghet. Något som näppeligen uppfylles idag med dålig belysning.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen skall dels återställa den belysning, mellan hus 14 och hus 1, som 

monterades ned vid renoveringen av gårdarna och dels söka förbättra belysningen ytterligare.

Styrelsens utlåtande
Belysningen mellan hus 1 och 14 har utökats, från en lyktstolpe som fanns tidigare till två, samt fyra 
stycken pollare. Tyvärr så har ett problem med anslutningen uppstått, de lyktstolpar som inte lyser har 
kommunen ansvar för. Försök att få fram el har genomförts ett antal gånger utan resultat. Ett avbrott i 
elkabeln har förmodligen skett. Entreprenören kommer, nu när väderförhållandena tillåter, att gräva ner 
en ny kabel fram till lyktstolparna.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 17, Felaktig föreningsinformation - Brandvarnare
Kenny Wong, 213, m.fl.

Bakgrund
Det är av stor vikt att tydlig och korrekt information om ansvarsfördelningen mellan de enskilda fören-
ingsmedlemmarna och föreningen finns lätt tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar. Detta kan 
ses som ett direkt nödvändigt krav för att föreningens medlemmar skall kunna agera i enlighet med för-
eningens stadgar. En av undertecknade motionärer noterade dock allvarliga fel i föreningsinformationen 
och tillskrev därför styrelsen 2010-10-08 och meddelade:
“Föreningens nuvarande stadgar vann laga kraft i samband med slutlig registrering 2009-05-29. Enligt 
dessa stadgar faller underhållsansvaret för brandvarnare helt på den enskilde bostadsrättshavaren.

Den som återfinns i såväl portar ([1]) som på den hemsida styrelsen ansvarar för 
([2]) är alltså ej i överensstämmelse med stadgar och tarvar korrigering snarast möjligt.

Styrelsen bekräftade otvetydigt ansvarsfördelningen, via förvaltaren Hans Öhman, som i ett svar daterat 
2010-1 1-08 meddelade: ”Brandvarnare är den boendes eget ansvar.”

Brandvarnare - en viktig brandsäkerhetsutrustning
En brandvarnare är en viktig brandsäkerhetsutrustning och en väl underhållen och fungerande brand-
varnare är av vikt för att skydda och rädda liv på boende vid en eventuell brand. Det är därför särskilt 
angeläget att föreningens medlemmar får en korrekt information om vad de ansvarar för och vad som är 
föreningens gemensamma ansvar.

Vad har då styrelsen gjort för rätta till påvisat fel?
Svar: Absolut ingenting.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
• att styrelsen omgående korrigerar den felaktiga föreningsinformationen gällande brandvarnare

Styrelsens utlåtande
De felaktiga informationslapparna är ersatta med korrekta och informationen på hemsidan har ändrats.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.
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Motion nr 18, Gruppanslutning - Bredband
Jörgen Persson, 762, m.fl.

Bakgrund
HSB och Bredbandsbolaget har sedan ett antal år ett ramavtal som bl a omfattar möjlighet till grupp-
anslutning av en bostadsrättsförening som dels är medlem i HSB och dels är ansluten till Bredbands-
bolagets fibernät. Båda dessa villkor är uppfyllda för Brf Porkala. Ramavtalet förnyades 2010-01-01 
och kostnaden minskade samt startavgifterna togs bort helt. Vid informationsmötet 2011-01-26 lämnade 
Bredbandsbolagets representant, Anders Granholm, information om gruppanslutningsavtalet.

Vad innebär en gruppanslutning?
Genom en gruppanslutning, som löper på 36 månader, betalar samtliga lägenhetsinnehavare 125 kr/må-
nad och får då tillgång till Bredbandsbolagets snabbaste internetanslutning (100 LAN, 100 Mb/s ned och 
10 Mb/s upp). 

Vid en gruppanslutning sjunker kostnaden från 285 kr/månad till 125 kr/månad!
Med ovan kraftiga kostnadsminskning är det rimligt att anta att många som idag har annan bredbands-
operatör (ex. comhem) kan tänkas vilja byta. En del kan nog även tycka att denna anslutning kan vara 
prisvärd som ett andra abonnemang (ex. komplettera ett mobilt dito).
 Då beslutet berör samtliga föreningsmedlemmar är det dock lämpligt att låta frågan, om föreningen 
skall nyttja ramavtalet från HSB/Bredbandsbolaget eller ej, avgöras via en extrastämma. Det bör även 
noteras att inget hinder finns för styrelsen att uppfylla motionen ”i förtid”, innan ordinarie förenings-
stämman, varvid denna motionen då skulle bli inaktuell.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkanden:
• att styrelsen omgående distribuerar heltäckande information om gruppanslutningsavtalet till fören-
ingens samtliga medlemmar
• att styrelsen senast tre (3) månader efter föreningsstämman kallar till extrastämma för att låta fören-
ingens medlemmar ta beslut i frågan

Styrelsens utlåtande
Styrelsen har vid ett informationsmöte och i Porkalen informerat om gruppanslutningsavtalet.
 Om denna stämma bifaller motion nr 36 om gruppanslutning av bredband, behövs en extrastämma 
för att genomföra detta beslut bara om principen för betalning ändras.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 19, Självstängande bom, Kaskögatan
Per-Evert Engvall, 698

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningen monterade en självstängande bom liknande den som monterats vid 
uppfarten på Sveaborgsgatan på infarten från Kaskögatan. Den befintliga bommen står ofta öppen (be-
roende på glömska?). Trafiken har ökat och bilar står ofta parkerade utanför portarna.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska montera en självstängande bom på infarten från Kaskögatan.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen har för avsikt att installera en självstängande bom vid infarten från Kaskögatan så snart styrel-

sen bedömer att ekonomin tillåter detta. Det rör sig om en kostnad på cirka 100 000 kr.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 20, Kompletteringar av bommar

Ritva Tjelder, 820, m.fl.

Bakgrund
Föreningen har under lång tid haft problem med permanent uppställda bommar. Ett problem som kulmi-
nerade i att några lekande barn höll på att bli överkörda av en bil som passerade (kom från infarten vid 
Kaskögatan) i mycket hög hastighet. Händelsen anmäldes till styrelsen (För detaljer se: … och Porkalen 
nr 4 2010, sid 4 under ”Insändare!”). Problemen kvarstår dock och vid en kontroll 2011-03-10 var samt-
liga bommar permanent uppställda. 

Vilka anledningarna är till att bommarna står öppna (ex. bristfälligt underhåll/reparation, uppställd av 
boende eller entreprenörer med egen huvudnyckel eller uppställd av föreningens själva) är inte av pri-
märt intresse utan just möjligheten att ställa dem i permanent uppställt läge.

Styrelsen genomför förbättringar
Styrelsen monterar för närvarande en ny bom vid uppfarten från Sveaborgsgatan (varvid de två tidigare 
”inre” bommarna vid hus I resp. hus 13 kan tas bort) och enligt uppgift är denna bom självstängande ef-
ter ca 1 minut. Detta är mycket bra och bör, givet att bommen kan uppnå hög driftsäkerhet, minska pro-
blemen betydligt.

Dock finns bl a problemen med bommen vid Kaskögatan kvar och måste lösas. Motionärerna föreslår 
därför att ett antal kompletteringar görs.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
• att styrelsen i första hand undersöker möjligheten att svetsa igen bommen på Kaskögatan så att för-
eningen endast nyttjar bommen vid Sveaborgsgatan
• att, om åtgärd i ovan punkt ej är möjlig att genomföra, bommen på Kaskögatan ändras så att den får 
självstängning lika bommen vid Sveaborgsgatan
• att bom/bommar förses med skylt som anger att de skall hållas stängda och uppmaning att göra fel-
anmälan om bommen är ur funktion
• att styrelsen tecknar erforderliga skötsel-, underhålls- och jouravtal för att säkerställa en så hög drift-
säkerhet som möjligt

Styrelsens utlåtande
Se också svaret på motion nr 19.

Att svetsa igen, eller att stänga infarter, skulle försvåra för utryckningsfordon, men också skapa längre 
körvägar inne i området för de fordon som får köra där.
 Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att komplettera infarterna med skyltar som informerar 
om bommarnas användning.
 Föreningen har redan erforderliga avtal för skötsel och underhåll.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.



PORKALEN 39PORKALEN38

Under förra året genomförde styrelsen ett byte av 
städbolag a), som skäl framfördes kostnadsbespa-
ringar b). Tämligen snart efter bytet kunde noteras 
en markant sänkning av städkvalitén, något som 
blivit ännu tydligare därefter. Resultatet har blivit 
en kraftigt ökad nedsmutsning i allmänna utrym-
men (entréer, trapphus, källgångar och tvättstugor) 

vilket sänker boendemiljön för föreningens samt-
liga medlemmar.

a) Nytt städbolag: Kastri AB, Org. nummer: 
556385-2648, Styrelseledamot: Soulas, Anastasi-
us.
b) Det bör noteras att om alltför stor fokus läggs på 

Motion nr 21, Felaktig föreningsinformation - Underhållsansvar brl
Stejvor Berntsen, 799, m.fl.

Bakgrund
Föreningens nuvarande stadgar vann laga kraft 2009-05-29. Dessa medförde betydande ändringar av 
gränsdragningen av underhållsansvaret för den enskilde bostadsrättshavaren. Detta har skriftligen för-
tydligats för styrelsen vid ett flertal tillfällen. I motionen ”Nyttjande av felaktiga stadgar” påtalar de tyr-
tiosex (46) motionårema bl  a följande:
”Förändrade gränsdragningar av inre underhållet.
Gränsdragningen för det inre underhållet, det underhåll den boende själv ansvarar för, har ändrats mar-
kant från de tidigare stadgarna (§ 23) till de nya (§ 36). En betydande andel av underhållet av lägenhe-
terna har förflyttats från att åvila föreningen till att ingå i det inre underhållet.”

Trots detta kan konstateras att den föreningsinformation gällande underhållsansvar som distribueras via 
den webbsida som styrelsen har att ansvara för är i direkt strid med föreningens stadgar och har varit så 
alltsedan webbsidan flyttades till HSB i november 2009. Detta trots att styrelsen på föreningsstämman 
2010-08-19 lät meddela följande gällande aktuell webbsida:
”...styrelsen har faktiskt det slutgiltiga ansvaret för att kontrollera vad som publiceras.”

Att betydande brister i detta ansvarstagande föreligger är alltså mycket tydligt. Det är av stor vikt att 
tydlig och korrekt information om ansvarsfördelningen mellan de enskilda föreningsmedlemmarna och 
föreningen finns lätt tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar. Detta kan ses som ett direkt nöd-
vändigt krav för att föreningens medlemmar skall kunna agera i enlighet med föreningens stadgar.

Vad har då styrelsen gjort för att rätta till påvisat fel?
Svar: Absolut ingenting.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:
• att styrelsen omgående korrigerar den felaktiga föreningsinformationen gällande underhållsansvar så 
att denna överensstämmer med föreningens stadgar

Styrelsens utlåtande
De gamla stadgarna är borttagna från hemsidan. De aktuella finns på hemsidan och i detta nummer av 
Porkalen.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 22, Efterlyses - Kvalitetshöjning av städning
Ritva Tjelder, 820, m.fl.

Bakgrund

Styrelsens utlåtande
Styrelsen har fortlöpande kontroll av alla de företag som föreningen anlitar.
 När det gäller städföretaget, Kastri AB, så har styrelsen möte med dem en till två gånger i månaden 
för genomgång av städningen, och dessutom telefonkontakt vid behov.
 Enligt kontorspersonalen och förvaltaren finns det mycket få klagomål, ej fler än tidigare, på hur stä-
darna utför sitt arbete. Tvärtom är de allra flera nöjda med få undantag!
 Städarna har utbildning och det utbetalas inga bidrag för dem.

”Kastri AB har aldrig behövt upprätta en kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet hela tiden varit 
intakt” Detta enligt uppgift från Ernst & Young, revisionsbyrå och enligt Bolagsregistret så finns inga 
anmärkningar.

Att städningen någon gång har upplevts som bristfällig kan bero på omfattande renoveringsarbeten, då 
slutstädning skett sedan arbetet avslutats och då det ordinarie städschemat återupptagits.
 Föreningens utgifter för städning har minskat med 750 000 kr per år jämfört med tidigare år.

I övrigt hänvisas till svaret på motion nr 23 från årsstämman 2010.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

att söka få lägsta pris på städningen detta kan re-
sultera i att städningen istället blir dyrare. Detta 
om sänkningen av faktiskt utförd städning sjunker 
i större grad lin anbudssumman. Talesättet ”Att 
köpa billigt är att köpa dyrt.” kan alltså möjligen 
även vara tillämpligt här.

Exempel på noterade kvalitetsbrister
Nedan, icke heltäckande, förteckning visar några 
av de brister i städningen som kunnat noteras.

Våttorkning
Efter våttorkning av golv har städare gått ut på 
ännu våta golvet och klivit fram och tillbaka för 
fläckborttagning (borde gjorts före och inte efter 
våttorkningen av golvet). I entréer torkas ej gol-
vet av ända till väggen (särskilt vid radiatorer) med 
kraftig nedsmutsning som följd.

Sopnedkast
Tycks rengöras alltför sällan och på en del ställen 
är ytorna runt sopnedkasten kraftigt
nedsmutsade.
Skrapmattor
Tas ej upp och rengöres korrekt. Utöver att mat-
torna är kraftigt nedsmutsade fylls även ”nedsänk-
ningen” mattorna ligger i med skräp

Tvättstugor
Mycket tydlig försämring och kraftigt nedsmut-
sade golv. Sju (7) av föreningens tio (10) tvätt-

stugor har s.k. friktionsgolv (Höganäs Keradur/
Technica) där utöver särskilda städinstruktioner 
från tillverkaren även särskild städ- alt. skurma-
skin erfordras. Detta följdes noggrant av föregå-
ende städbolag men kan, givet aktuell grava ned-
smutsning, ej längre vara fallet.

Kommunikation
Att städbolaget (še not a) ovan) har uttalade svå-
righeter att kommunicera skriftligt framgår tyd-
ligt av den, i entréerna, uppsatta informationen. 
Städbolaget informerar dessutom på sin webbsida 
(www.karistad.se) att ”Har redovisat vinst sedan 
start” vilket ej stämmer med inlämnade årsredo-
visningar. Flera av de senaste 5 åren har företaget 
gått med förlust ej vinst!

Städfrekvens
Tidpunkten för städningen har bitvis varierat och 
ej stämt med uppsatta städscheman. En del boende 
har tyckt sig även notera att vissa städningar helt 
har ”fallit bort”. Se även not b) ovan.

Yrkande
Undertecknade motionärer förelägger årsstämman 
följande yrkande:
• att styrelsen föreläggs att söka höja (läs: åter-
ställa) städkvalitén så att boendemiljön för fören-
ingens medlemmar ej påverkas negativt. Detta kan 
kräva nytt städavtal/städbolag.
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Motion nr 23, 
Pirjo Lawson, 709

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningen ordnade veckovis städning med sophämtning på bastun (omkläd-
ningsrum, dusch och bastu) för att motverka spridning av sjukdomar och för att hålla bastun längre tid 
firesh.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska bekosta veckovis städning på bastun.

Styrelsens utlåtande
Bastun och dess utrymme städas en gång i veckan och i samband med det, tas soporna också om hand.
 Observera att de som använder bastun ska städa efter sig och också ta med sig sina egna sopor från 
bastun.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 24

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningen bytte lavama och ev. panelerna i bastun. Lavarna är trasiga sedan lång 
tid tillbaka. Bifogar en bild på moderna lavar som kan fällas upp och därmed blir det också lätt att städa 
golvet under lavarna. Under nu nästan tio års tid har svettlukt fastnat i panelväggarna.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska bekosta byte av lavarna och uppfreshning av panelväggarna i 
bastun.

Styrelsens utlåtande
Föreningen kommer att byta ut lavarna inom kort och göra en uppfräschning inne i bastun.

Förslag till beslut
Styrelsen rekommenderar föreningsstämman att bifalla motionen.

Motion nr 25, 
Mikael Moutakis, 570

Bakgrund
Jag stöder förslaget att kollektivansluta lägenheterna till Bredbandsbolagets (BBB) bredbandstjänst. När 
väl alla är anslutna finns det risk för att BBB försämrar den faktiska prestandan genom olika tekniska 
knep om föreningen inte skriver ett bra avtal.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska skriva ett avtal som innehåller klausuler om att BBB inte får:
- stänga nätverksportar mellan föreningen och Internet, förutom i syfte att undvika spridning av dator-
virus och skräppost
- medvetet diskriminera vissa användare, vissa typer av program (Voddler, Spotify, BitTorrent) eller vis-
sa typer av överföringsprotokoll (typ P2P.VoIP) i syfte att hålla nere datortrafiken.

Styrelsens utlåtande
Först några förklaringar: Spotify är ett program för att lyssna till musik över Internet. Med  Vodd-
ler kan man se på film över Internet.
BitTorrent är ett program som låter dig dela alla sorters filer över Internet. Med hjälp av detta kan du 
överföra filmer, videor, musik, mjukvaror och mycket annat. (källa: http://bittorrent.swedish.toggle.com)
 Ett P2P-nätverk, från engelska peer-to-peer network, icke-hierarkiskt nät, är ett datornätverk som 
bland annat används för fildelning, chatt och IP-telefoni. (källa: Wikipedia)
 VoIP använder din bredbandsanslutning för att ringa kostnadsfria samtal via Internet, till exempel 
med Skype. Akronymen VoIP står för Voice over Internet Protocol. (källa: Skype)

Styrelsen instämmer i de synpunkter som framförs i motionen om att upprätthålla en hög kvalitet på 
bredbandet och att inte missgynna några användare, men betonar att vi måste följa de lagar och regler, 
bland annat om upphovsrätt, som finns. Detta kan innebära att vissa fildelningstjänster spärras till exem-
pel på grund av amerikanska domstolsbeslut.
 Styrelsen kommer noggrant att granska avtalet med Bredbandsbolaget innan vi skriver på, för att till-
försäkra föreningen en hög kvalité på det levererade bredbandet. Om föreningen väljer att ansluta sig, 
är det upp till varje medlem att kontrollera att vi får utlovade prestanda, då det inte finns någon ”centralt 
placerad mätare” som styrelsen kan läsa av.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 26
Christer Forsberg, 809

Bakgrund
Vid Porkalagaragets västra infart finns en trapp mellan garageplanen som passeras dagligen. Då många 
parkerar på Finlandsgatan, måste dessa passera ”grässlänten” mellan nedre garageplan och parkvägen 
som löper parallellt med garaget. Denna ”grässlänt” gjorde under 2010 skäl för namnet en (1) dag, jag 
tror det var en torsdag. Resten av året är det snö, is, lera, geggigt, halt osv, osv. Olycksrisk: Hög !!!
 
Yrkande
Mitt förslag är att man sätter några trappsteg i denna ”grässlänt”.

Styrelsens utlåtande
Grässlänten vid garaget är kommunens mark.
 Om vi får lov att bygga en enkel trappa där så kan föreningen tänka sig att göra det. Men någon mås-
te sköta både det vanliga underhållet och vinterunderhållet på trappan vilket skapar extra kostnader för 
föreningen.
 Styrelsen vet dessutom inte om parkeringen på Finlandsgatan kan fortsätta under bygget av Förbifart 
Stockholm, då gatan eventuellt ska öppnas för genomfartstrafik under byggtiden.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 27,
Stefan Wahl, 432

Bakgrund
Jag tycker att det är alldeles utmärkt att det finns askkoppar vid varje entré port. Jag är själv rökare och 
använder mig av dessa. Tyvär så verkar inte alla rökare göra det. Och dom som knäpper iväg fimpen 
(osläckt) ut från balkongen etc... borde det vara skottpengar på!
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Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska  på hemsidan ta med alla huskroppar som tillhör föreningen. 
Och man kan på ett enkelt sätt (anonymt?) kan peka ut/anmäla individen/balkongen/fönstret som beter 
sig så oansvarigt. Där styrelsen sen får í uppdrag att prata/bötfälla personen/erna.

Styrelsens utlåtande
Att på föreningens hemsida publicera en översiktskarta med de huskroppar som finns i föreningen tycker 
styrelsen är bra, men inte för det ändamål som motionären syftar på.

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är ett problem med att fimpar slängs från bland annat bal-
konger ner på marken.
 De askkoppar som finns utplacerade är bra men tyvärr så hamnar långt ifrån alla fimpar där. Styrel-
sen menar att de fimpar som slängs på marken gör att intrycket av föreningen blir dåligt, då det ser skrä-
pigt ut. Att peka ut enskilda medlemmar/hyregäster och bötfälla dem är inte tillåtet och ingen framkom-
lig väg.
 Att informera och prata med varandra inom föreningen om nyttan med att ha det snyggt och välskött 
runt omkring husen är det sätt som styrelsen förordar.
 Styrelsen kan också tänka sig att det i föreningens trivselregler skrivs in en uppmaning att inte fimpa 
på marken.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att en översiktskarta med föreningens huskroppar publi-
ceras på hemsidan och att den del av motionen som handlar om fimpar och bötfällning anses besvarad.

Motion nr 28,
Stefan Wahl, 432

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningens kontor hade bättre öppettider vad som förekommer idag. Med anled-
ning av att troligtvis övervägande antal medlemmar har arbetstider som inte idag gynnas av Förenings-
kontorets öppettider.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska ändra öppettiderna förslagsvis följande. Måndag och fredag 
som idag, med undantag kvällsöppet på måndag kväll som kan läggas på tisdagen med en representant 
från styrelsen. Tisdag - Torsdag l6.00/ 17.00 - 19.00/20.00

Styrelsens utlåtande
Angående kontorets öppettider anser styrelsen att det i nuläget ej finns anledning att ändra dessa, som 
idag är måndag - fredag kl 07.00 - 10.00 samt varje måndag kl 19.00 - 20.00.
 Personalen på kontoret arbetar 75%, och finns på kontoret från kl 07.00 – 14.20.
 Om öppettiderna inte passar finns det möjlighet att, efter överenskommelse, besöka kontoret fram till 
14.20.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 29, 
Tarja Lundin, 102

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningen ändrade alt utökade öppettiderna på Föreningskontoret. Kontoret har 

öppet 20 timmar i veckan mellan kl 07-10 och 1 (en) timme under vissa måndagkvällar. Det är inte alla 
som kan besöka kontoret på morgnarna och kön är lång på måndagkvällar. Servicekontoret är ju till för 
oss medlemmar/boende. Varför inte ha öppet tex må och to kl 16-19? Inga extra timmar för personalen 
behövs, så det blir ingen extra kostnad för föreningen. Det är endast en organisationsfråga.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska ha öppet på Föreningskontoret även vissa eftermiddagar

Styrelsens utlåtande
Se svaret till motion nr 28.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 30
Stefan Wahl, 432

Bakgrund
Med anledning av x antal ”hantverkare” som rör sig i området både dagtid som kvällstid. Och det jag har 
sett, så har vi idag bara ett avtal med företag (Järfälla Badrum AB)

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska knyta upp fler avtal med företag exempelvis: Golvläggare, Ta-
petserare, Målare och Köksinredare/renovering.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen vet inte om motionären menar att föreningen skall sluta avtal med företag för arbete i fören-
ingen, för föreningen eller för att kunna rekommendera företag för de arbeten som boende önskar utföra.

För arbete i föreningen, åt föreningen, har föreningen ett avtal rörande byte av golvbrunnar vid ombygg-
nader av badrum av boende. Föreningen tar på sig denna kostnad för att höja den befintliga säkerheten 
på tätskiktet i våtrummen och för att veta att detta är utfört på ett sätt som uppfyller alla krav.
 Om den boende vill att det bolag som utför badrumsarbetet skall utföra detta är det möjligt men det 
sker då på den boendes bekostnad.
 Utöver detta avtal så förhandlar föreningen fram avtal rörande olika arbeten som skall utföras, för att 
det enskilda arbetet för att få bästa möjliga avtal. Ibland betyder det att flera delar upphandlas i klump 
för att få ett bättre pris.
 Har föreningen tidigare haft bra erfarenhet av ett bolag så brukar detta bli tillfrågat igen rörande lik-
nande arbeten. Föreningen har dock inte avtal som gör att ett bolag automatiskt får alla arbeten av samma 
typ i föreningen.

Att ha avtal med bolag, för att kunna rekommendera till de boende som önskar komma i kontakt med 
firmor är inte lämpligt.
 Om problem eller missnöje skulle uppstå rörande hur arbetet har utförts så kan föreningen bli indra-
gen utan att  i denna process utan att ha varit beställare. Föreningen rekommenderar därför inte olika 
firmor, men kan svara på vilka föreningen använt. Det är dock den boende som får välja vem denne vill 
använda sig av och vem man vill sluta avtal med.

Att knyta upp firmor för allt framtida arbete begränsar valmöjligheterna för föreningen och innebär även 
problem om föreningen skulle bli missnöjd med en firma.
 Det effektivaste är att gör en jämförelse inför varje arbete hur föreningen kan få bäst villkor.
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Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 31, 
Stefan Wahl, 432

Bakgrund
Med anledning av att troligtvis dom flesta medlemmar i dag har tillgång till Internet!

Yrkande
Att stämman beslutar. att föreningen ska samla in e-mail adresser för att via det forumet informera och 
spara på pappershanteringen. Gäller även Tidningen Porkalen som kan skickas via e-mail. Naturligtvis 
måste vissa anslag sättas upp som rör akuta ingrepp eller liknande.

Styrelsens utlåtande
Förslaget i motionen om inhämtande av e-postadresser är bra och föreningen försöker redan nu få tele-
fonnummer av de boende för att kunna komma i kontakt med dessa om något händer (ex om en vatten-
läcka skulle uppstå).

Att ha tillgång till e-mail/e-postadresser till boende för massutskick rörande information skulle kunna 
vara ett bra komplement till de andra informationsvägarna.
 Tyvärr misstänker styrelsen att det endast skulle bli en sporadisk täckning eftersom inte alla medlem-
mar vill eller kan lämna en e-mailadress/e-postadress.
 Det är dock en idé som föreningen ser som ett bra komplement och gärna provar.
 Tidningen Porkalen finns redan i en elektronisk utgåva på föreningens hemsida, men kommer också 
den närmaste framtiden att delas ut i brevlådorna liksom vissa andra viktiga meddelanden.

Förslag till beslut
Styrelsen rekommenderar föreningsstämman att bifalla motionen avseende delen som handlar om in-
samling av e-mailadresser/e-postadresser.

Motion nr 32, 
Per-Evert Engvall, 698

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningen lät tillverka och montera en informationsskylt som talar om hur port-
kodssystemet fungerar. Endast ett fåtal av våra gäster har lyckats anropa och bli insläppta av oss via sys-
temet. En enkel instruktion liknande den som presenterats i Porkalen borde kunna sättas upp innanför 
glaset i porten.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska låta montera en instruktion enligt ovan.

Styrelsens utlåtande
Det kommer att göras instruktioner för porttelefonerna och sättas upp så att de kan läsas från utsidan på 
varje port med porttelefon.

Förslag till beslut
Styrelsen rekommenderar föreningsstämman att bifalla motionen.

Motion nr 33, 
Billy Westbom, 592

Bakgrund
Även större bilar bör erbjudas el-platser, därför skulle det vara bra om föreningen kunde montera upp 
230V-anslutningar på några av de platser avsedda för större bilar/husvagnar på det övre parkeringsdäck-
et Kaskögatan. Detta är särskilt viktigt med tanke på miljön eftersom en kall motor släpper ut mer oför-
brända gaser än en varm.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska förse dessa platser med el-stolpar. Merkostnaden för el-stolpen 
och el-förbrukning kan läggas på parkeringshyran.

Styrelsens utlåtande
För att täcka kostnaderna för elanslutning, blir vi tvungna att höja avgifterna för dessa platser så mycket 
att styrelsen tvivlar på att någon är beredd att betala den nya avgiften.
 Styrelsen föreslår att denna åtgärd ingår i nästa större renovering vilket skulle ge en lägre installa-
tionskostnad och därmed mindre påslag på avgiften.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Motion nr 34, 
Stephan Hedberg, 572

Bakgrund
Det skulle vara bra om föreningen kunde ordna med belysning i prånget (gången) mellan husen, från 
gården till Porkalagatan. Att behöva gå där i mörker, framförallt en vinter som den vi just genomlidit, 
med dålig snöröjning och sandning är minst sagt ett vågspel. För övrigt bör en upplyst plats vara bättre 
en mörk ur ett trygghetsperspektiv.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen ska titta på kostnader och ordna med belysning.

Styrelsens utlåtande
Belysningen mellan husen har utökats från en lycktstolpe som fanns tidigare till två samt till fyra styck-
en pollare. Tyvärr så har ett problem med anslutningen uppstått, de lyktstolpar som inte lyser har kom-
munen ansvar för.
 Försök att få fram el har gjorts ett antal gånger utan resultat. Ett avbrott i elkabeln måste ha skett. En-
treprenören kommer när väderförhållandena tillåter gräva ner en ny kabel fram till lyktstolparna.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 35, Resursförstärkning - informationshantering
Ulla Sjöberg, 094

Bakgrund
I ett antal fall (se t.ex. motionen ”Rutiner för hantering av medlemsskrivelser”) det tydligt kunnat visas 
att styrelsen hanterar medlemsskrivelser mycket illa. I angiven motion anges sex (6) inlämnade skrivel-
ser varav styrelsen ignorerat samtliga! Styrelsen ”svar” var tyvärr både felaktigt och irrelevant men be-
kräftade mycket tydligt missförhållandena. Trots detta kan konstateras att missförhållande vad gäller 
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hantering av medlemsskrivelser fortsatt även under detta verksamhetsåret.

En, möjligen något naiv, tolkning är att en del av dessa missgrepp kan bero på för små resurser tillgäng-
liga varför det kan vara lämpligt att skjuta till resurser för att förbättra situationen.

Yrkande
Att stämman beslutar att föreningen skall skjuta till extra resurser (ex. via sekreterarhjälp) för att 
söka förbättra hanteringen av bl a medlemsskrivelser.

Styrelsens utlåtande
Föreningen besvarar brev och skrivelser, men när en skrivelse som har ett innehåll som motsvarar en ti-
digare skrivelse återkommer från samma skribent, lägger vi denna till handlingarna utan åtgärd.

Förslag till beslut
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Motion nr 36, Gruppanslutning Bredband
Styrelsen

Bakgrund
Genom HSB har föreningen möjlighet att ansluta sig till ett avtal rörande kollektivt bredband/telefoni för 
alla i föreningen med Bredbandsbolaget.

Information om avtalet, innehåll och villkor har givits vid ett informationsmöte, i föreningens tidning 
Porkalen och genom tillgång till skriftlig information på föreningskontoret.

Eftersom det är en kollektiv anslutning är avsikten att föreningen ska stå för avtalet med Bredbandsbo-
laget och för kostnaden. Kostnaden för föreningen betalas genom en summa som debiteras varje lägen-
het, (se nästa stycke här nedan). 
 Utöver detta tillkommer kostnader som extra tjänster för bredbandet (t.ex. bredbands-tv, antivirus, te-
lefonsamtal, telefonsvarare). Dessa betalas av den boende.

Kostnaden
Kostnaden för kollektivanslutningen kan tas ut på olika sätt. De två som styrelsen efter bedömning kom-
mit fram till är enklast är:
• Föreningens medlemmar beslutar på två av varandra följande stämmor att ändra i stadgarna så kos-
tanden för kollektivanslutning kan tas ut direkt på avin inbakad i månadsavgiften (rak = samma krontal 
för varje lägenhet, oberoende av lägenhetens storlek). I dag är den summan 125 kronor (per månad).
• Stämman beslutar att kostnaden läggs till övriga gemensamma kostnader som föreningen har och 
som fördelar sig på medlemmarna enligt ägarandelen för bostadsrätten (proportionerlig = en större lä-
genhet betalar större del av kostnaden, precis som i dag sker med alla gemensamma kostnader). Avgif-
tens storlek skulle i så fall bli så stor som i tabellen på nästa sida (ungefärliga värden)

Stämman behöver besluta:
• Om föreningen skall sluta ett avtal om kollektivt bredband/telefoni för föreningen.
• När avtalet skall börja gälla (styrelsen rekommenderar årsskiftet 2011/2012).
• Vilken modell som medlemmarna väljer för att betala den kollektiva kostnaden.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen föreslår:
• att stämman uppdrar till styrelsen att träffa avtal rörande kollektivt bredband och telefoni, enligt 
ovan, med Bredbandsbolaget.

Om stämman röstar för att sluta ett avtal för kollektivt bredband/telefoni, föreslår styrelsen:
• att stämman beslutar att avtalet skall börja gälla vid årsskiftet 2011/2012

Föreningsstämman måste också besluta hur kostnaden för det kollektiva avtalet skall belasta föreningens 
medlemmar, samt om stämman väljer den så kallade ”rak” med ett fast krontal till varje lägenhet, fatta 
beslut om en ny stämma för att införa denna ändring i stadgarna.

Förslag till beslut
Styrelsen rekommenderar föreningsstämman att bifalla motionen, besluta om när avtalet ska börja gälla 
samt hur kostnaden ska fördelas.

Fullmakt
utfärdad för (namn, texta tydligt):

...................................................................................................................................................................................................

att vid HSB:s bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm, årsstämma 
den 7 juni 2011 företräda bostadsrättshavaren  (namn, texta tydligt):

...................................................................................................................................................................................................

med lägenhetsnummer (står på dörren och avgifts-avin):

.....................................................................................................

Ort: .........................................................................................  Datum: ........................................................................

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

...................................................................................................................................................................................................

(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.)    
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Föreningens	firma
och ändamål 

§ 1
Föreningens firma är HSB Bo-
stadsrättsförening Porkala nr 
249 i Stockholm.
 Föreningen har till ändamål 
att i föreningens hus upplåta bo-
stadslägenheter för permanent bo-
ende och lokaler åt medlemmarna 
till nyttjande utan tidsbegränsning 
och därmed främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen. Vidare har 
föreningen till ändamål att främja 
studie- och fritidsverksamhet inom 
föreningen samt för att stärka ge-
menskapen och tillgodose gemen-
samma intressen och behov, främja 
serviceverksamhet med anknytning 
till boendet.
 Bostadsrätt är den rätt i fören-
ingen, som en medlem har på grund 
av upplåtelsen.
 Medlem som innehar bostads-
rätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens säte 
§ 2

Föreningens styrelse har sitt säte i 
Stockholm

Samverkan 
§ 3

Föreningen skall vara medlem i en 
HSB-förening, i det följande kall-
lad HSB. HSB skall vara medlem 
i föreningen.
 Föreningens verksamhet bör 
bedrivas i samverkan med HSB.

Allmänna bestämmelser om
medlemskap i föreningen 

§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas 
den som kommer att erhålla bo-
stadsrätt genom upplåtelse i fören-
ingens hus, eller övertar bostadsrätt 
i föreningens hus.
 Annan juridisk person än kom-
mun eller landsting som förvärvat 
bostadsrätt till bostadslägenhet får 
vägras medlemskap.

 
§ 5

Fråga om att anta en medlem av-
görs av styrelsen.
 Styrelsen är skyldig att snarast, 
normalt inom en månad från det att 
skriftlig ansökan om medlemskap 
kom in till föreningen, avgöra frå-
gan om medlemskap. Som underlag 
för medlemskapsprövningen kan 
föreningen komma att begära kre-
ditupplysning avseende sökanden.

 
§ 6

Den som en bostadsrätt övergått till 
får inte vägras inträde i föreningen, 
om de villkor för medlemskap som 
föreskrivs i § 4 är uppfyllda och 
föreningen skäligen bör godta ho-
nom som bostadsrättshavare. Om 
det kan antas att förvärvaren inte 

avser att bosätta sig permanent i bo-
stadsrättslägenheten har föreningen 
i enlighet med regleringen i § 1 rätt 
att vägra medlemskap.
 Medlemskap får inte vägras 
på diskriminerande grund såsom t 
ex ålder, ras, hudfärg, nationalitet, 
etniskt ursprung, religion, överty-
gelse eller sexuell läggning.

 
§ 7

Om en bostadsrätt har övergått 
till bostadsrättshavarens make får 
maken inte vägras medlemskap i 
föreningen. Vad som nu sagts äger 
motsvarande tillämpning om bo-
stadsrätt till bostadslägenhet över-
gått till annan närstående person 
som varaktigt sammanbodde med 
bostadsrättshavaren.
 För att den som förvärvat an-
del i bostadsrätt till bostadslägenhet 
skall beviljas medlemskap gäller att 
bostadsrätten efter förvärvet inne-
has av makar, sambor eller andra 
med varandra varaktigt sammanbo-
ende närstående personer.

 
§ 8

Om en bostadsrätt övergått genom 
bodelning, arv, testamente, bolags-
skifte eller liknande förvärv och 
förvärvaren inte antagits till med-
lem, får föreningen uppmana för-
värvaren att inom sex månader från 
uppmaningen visa att någon, som 
inte får vägras inträde i föreningen, 
förvärvat bostadsrätten och sökt 
medlemskap. Om uppmaningen 
inte följs, får bostadsrätten tvångs-
försäljas enligt 8 kap bostadsrätts-
lagen för förvärvarens räkning.

Ogiltighet vid
vägrat medlemskap 

§ 9
En överlåtelse är ogiltig om den 
som bostadsrätten övergått till väg-
ras medlemskap i föreningen.
Detta gäller inte vid exekutiv för-
säljning eller vid tvångsförsälj-
ning enligt bostadsrättslagen. Har i 
dessa fall förvärvaren inte antagits 
som medlem skall föreningen lösa 
bostadsrätten mot skälig ersättning 
utom i fall då en juridisk person en-
ligt 6 kap 1 § andra stycket bostads-
rättslagen får utöva bostadsrätten 
utan att vara medlem.

Rätt för juridisk
person som är medlem
att förvärva bostadsrätt 

§ 10
En juridisk person som är medlem 
i bostadsrättsföreningen får inte 
utan samtycke av föreningens sty-
relse genom överlåtelse förvärva 
bostadsrätt till en bostadslägenhet.

Rätt att utöva bostadsrätten 
§ 11

Om en bostadsrätt överlåtits till 

ny innehavare, får denne utöva 
bostadsrätten endast om han eller 
hon är eller antas till medlem i för-
eningen.
 Ett dödsbo efter en avliden 
bostadsrättshavare får utöva bo-
stadsrätten trots att dödsboet inte 
är medlem i föreningen. Tre år ef-
ter dödsfallet, får föreningen dock 
uppmana dödsboet att inom sex 
månader från uppmaningen visa att 
bostadsrätten har ingått i bodelning 
eller arvskifte med anledning av 
bostadsrättshavarens död eller att 
någon, som inte får vägras inträde 
i föreningen, har förvärvat bostads-
rätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bo-
stadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 
kap bostadsrättslagen för dödsboets 
räkning.
 Motsvarande andra stycket 
gäller för juridisk person om denne 
har panträtt i bostadsrätten och för-
värvet sker genom tvångsförsälj-
ning enligt bostadsrättslagen eller 
vid exekutiv försäljning.

Formkrav vid överlåtelse 
§ 12

Ett avtal om överlåtelse av bo-
stadsrätt genom köp skall upprättas 
skriftligen och skrivas under av säl-
jaren och köparen. Köpehandlingen 
skall innehålla uppgift om den lä-
genhet som överlåtelsen avser samt 
ett pris. Motsvarande skall gälla vid 
byte och gåva.
 Om överlåtelseavtalet inte 
uppfyller formkravet är överlåtel-
sen ogiltig.

Föreningens organisation 
§ 13

Föreningens organisation består av:
• föreningsstämma
• styrelse
• revisorer
• valberedning

Räkenskapsår
och årsredovisning 

§ 14
Föreningens räkenskapsår omfattar 
tiden 1 januari – 31 december.
Före april månads utgång varje år 
skall styrelsen till revisorerna av-
lämna årsredovisning. Denna be-
står av resultaträkning, balansräk-
ning och förvaltningsberättelse.

Föreningsstämma 
§ 15

Ordinarie föreningsstämma skall 
hållas inom sex månader efter ut-
gången av varje räkenskapsår.
Extra stämma skall hållas när sty-
relsen finner skäl till det. Sådan 
stämma skall också hållas om det 
skriftligen begärs av en revisor el-
ler av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade. I begäran anges 
vilket ärende som skall behandlas.

Kallelse till stämma 
§ 16

Styrelsen kallar till föreningsstäm-
ma.
 Kallelse till stämma skall inne-
hålla uppgift om de ärenden som 
skall förekomma på stämman.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra 
veckor före stämman och skall ut-
färdas senast två veckor före ordi-
narie och senast en vecka före extra 
stämma. Kallelse utfärdas genom 
anslag på lämplig plats inom fören-
ingens fastighet. Skriftlig kallelse 
skall dock alltid avsändas till varje 
medlem vars postadress är känd för 
föreningen om
1. ordinarie föreningsstämma skall 

hållas på annan tid än som före-
skrivs i stadgarna, eller

2. föreningsstämma skall behandla 
fråga om

a.  föreningens försättande i likvi-
dation eller

b. föreningens uppgående i annan 
förening genom fusion.

Andra meddelanden till medlem-
marna delges genom anslag på 
lämplig plats inom föreningens 
fastighet eller genom brev.

Motionsrätt 
§ 17

Medlem, som önskar visst ärende 
behandlat på ordinarie förenings-
stämma, skall skriftligen anmäla 
ärendet till styrelsen före mars må-
nads utgång.

Dagordning 
§ 18

På ordinarie stämma skall före-
komma:
1. val av stämmoordförande
2. anmälan av stämmoordförandens 

val av protokollförare
3. godkännande av röstlängd
4. fastställande av dagordningen
5. val av två personer att jämte 

stämmoordföranden justera pro-
tokollet samt val av rösträknare

6. fråga om kallelse behörigen skett
7. styrelsens årsredovisning
8. revisorernas berättelse
9. beslut om fastställande av re-

sultaträkningen och balansräk-
ningen

10. beslut i anledning av förening-
ens vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen
11. beslut i fråga om ansvarsfrihet 

för styrelseledamöterna
12. fråga om arvoden för styrelsele-

damöter och revisorer för
 mandatperioden till nästa ordi-

narie stämma samt principer för 
andra ekonomiska ersättningar 
för styrelseledamöter

13. val av styrelseledamöter och 
suppleanter

14. val av revisor/er och suppleant
15. val av valberedning
16. erforderliga val till representa-

tion i HSB
17. övriga i kallelsen anmälda ären-

den

På extra föreningsstämma får inte 
beslut fattas i andra ärenden än de 
som angivits i kallelsen.

Röstning 
§ 19

På föreningsstämman har varje 
medlem en röst. Innehar flera med-
lemmar bostadsrätt gemensamt, har 
de tillsammans endast en röst. Inne-
har en medlem flera bostadsrätter i 
föreningen har medlemmen endast 
en röst.
Röstberättigad är endast den med-
lem som fullgjort sina förpliktelser 
mot föreningen.

Ombud och biträde 
§ 20

En medlems rätt vid föreningsstäm-
ma utövas av medlemmen personli-
gen eller den som är medlemmens 
ställföreträdare enligt lag eller ge-
nom ombud. Ombud skall förete 
skriftlig dagtecknad fullmakt. Full-
makten skall företes i original och 
gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får bara företräda en med-
lem.
Medlem får på föreningsstämma 
medföra högst ett biträde.
För fysisk person gäller att endast 
annan medlem eller medlemmens 
make/maka, registrerad partner, 
sambo, föräldrar, syskon eller barn 
får vara biträde eller ombud.

Beslut vid stämma 
§ 21

Föreningsstämmans beslut utgörs 
av den mening som har fått mer än 
hälften av de avgivna rösterna eller 
vid lika röstetal den mening som 
stämmoordföranden biträder. Vid 
val anses den vald som har fått de 
flesta rösterna. Vid lika röstetal av-
görs valet genom lottning om inte 
annat beslutas av stämman innan 
valet förrättas.
 För vissa beslut krävs särskild 
majoritet enligt bestämmelserna i 
bostadsrättslagen.

 
§ 22

Om ett beslut som fattats på fören-
ingsstämma innebär att en lägenhet 
som upplåtits med bostadsrätt kom-
mer att förändras eller i sin helhet 
behöva tas i anspråk av föreningen 
med anledning av en om- eller till-
byggnad skall bostadsrättshavaren 
ha gått med på beslutet. Om bo-
stadsrättshavaren inte ger sitt sam-
tycke till ändringen, blir beslutet 
ändå giltigt om minst två tredjede-
lar av de röstande har gått med på 
beslutet och det dessutom har god-
känts av hyresnämnden.

 
§ 23

Om ett beslut innebär att förening-
en begär sitt utträde ur HSB blir be-
slutet giltigt om det fattas på två på 
varandra följande föreningsstäm-

mor och på den senare stämman 
biträtts av minst två tredjedelar av 
de röstande.

Valberedning 
§ 24

Vid ordinarie föreningsstämma 
utses valberedning för tiden intill 
dess nästa ordinarie föreningsstäm-
ma hållits. En ledamot utses till 
sammankallande i valberedningen.
Valberedningen skall föreslå kandi-
dater till de förtroendeuppdrag till 
vilka val skall förrättas på fören-
ingsstämma.

Protokoll 
§ 25

Stämmoordföranden skall sörja för 
att det förs protokoll vid förenings-
stämman. I fråga om protokollets 
innehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in i eller 

biläggas
2. att stämmans beslut skall föras 

in, samt
3. om omröstning har skett, att re-

sultatet skall anges.
Senast tre veckor efter förenings-
stämman skall det justerade proto-
kollet hållas tillgängligt hos fören-
ingen för medlemmarna.
 Vid styrelsens sammanträden 
skall det föras protokoll, som juste-
ras av styrelseordföranden och den 
ytterligare ledamot, som styrelsen 
utser.
 Protokoll skall förvaras betryg-
gande. Protokoll från styrelsemöte 
skall föras i nummerföljd.

Styrelse 
§ 26

Styrelsen består av lägst tre och 
högst elva ledamöter med högst 
fyra suppleanter. Av dessa utses en 
ledamot och högst en suppleant för 
denne av styrelsen för HSB Stock-
holm; övriga ledamöter och supp-
leanter väljs på föreningsstämman.
Styrelseledamöter och suppleanter 
väljs för högst två år. Ledamot och 
suppleant kan väljas om. Om helt 
ny styrelse väljs på föreningsstäm-
man skall mandattiden för hälften, 
eller vid udda tal närmast högre an-
tal, vara ett år.

Konstituering
och	firmateckning 

§ 27
Styrelsen utser inom sig ordföran-
de, vice ordförande och sekreterare. 
Styrelsen utser också organisatör 
för studie- och fritidsverksamheten 
inom föreningen.
 Styrelsen utser fyra personer, 
varav minst två styrelseledamöter, 
att två tillsammans teckna fören-
ingens firma.

Beslutförhet 
§ 28

Styrelsen är beslutför när fler än 
hälften av hela antalet styrelsele-
damöter är närvarande. Som sty-
relsens beslut gäller den mening de 
flesta röstande förenar sig om och 

vid lika röstetal den mening som 
ordföranden biträder. När minsta 
antal ledamöter är närvarande krävs 
enhällighet för giltigt beslut.

 
§ 29

Styrelsen eller firmatecknare får 
inte utan föreningsstämmans be-
myndigande avhända föreningen 
dess fasta egendom eller tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare får 
inte heller riva eller besluta om vä-
sentliga förändringar av förening-
ens hus eller mark såsom väsentliga 
ny-, till- eller ombyggnader av så-
dan egendom. Vad som gäller för 
ändring av lägenhet regleras i § 41.
Styrelsen eller firmatecknare får 
ansöka om inteckning eller annan 
inskrivning i föreningens fasta 
egendom eller tomträtt.

Revisorer 
§ 30

Revisorerna skall till antalet vara 
minst två och högst tre, samt högst 
en suppleant. Revisorer väljs av or-
dinarie föreningsstämma för tiden 
intill dess nästa ordinarie stämma 
hållits, dock skall en revisor alltid 
utses av HSB Riksförbund.
 Revisorerna skall bedriva sitt 
arbete så, att revisionen är avslutad 
och revisionsberättelsen avgiven 
senast den 31 maj.
 Styrelsen skall avge skriftlig 
förklaring till ordinarie stämma 
över av revisorerna i revisionsbe-
rättelsen gjorda anmärkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, 
revisionsberättelsen och styrelsens 
förklaring över av revisorerna gjor-
da anmärkningar skall hållas till-
gängliga för medlemmarna minst 
en vecka före den föreningsstäm-
ma, på vilken de skall behandlas.

Avgifter till föreningen 
§ 31

Insats och årsavgift för lägenhet 
fastställs av styrelsen. Ändring av 
insats skall dock alltid beslutas av 
föreningsstämma.
 Årsavgiften avvägs så att den 
i förhållande till lägenhetens insats 
kommer att motsvara vad som be-
löper på lägenheten av föreningens 
kostnader, samt amorteringar och 
avsättning till fonder. Årsavgiften 
betalas månadsvis senast sista var-
dagen före varje kalendermånads 
början om inte styrelsen beslutar 
annat. Om inte årsavgiften betalas 
i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) på den obe-
talda avgiften från förfallodagen 
till dess full betalning sker samt 
påminnelseavgift och inkassoavgift 
enligt förordningen om ersättning 
för inkassokostnader mm.
 I årsavgiften ingående ersätt-
ning för värme och varmvatten, 
renhållning eller konsumtionsvat-
ten kan beräknas efter förbrukning.

 
§ 32

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift 
och pantsättningsavgift kan tas ut 

efter beslut av styrelsen. För arbete 
vid övergång av bostadsrätt får av 
bostadsrättshavaren uttas överlåtel-
seavgift med belopp motsvarande 
högst 2,5 % av prisbasbeloppet 
enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring vid tidpunkten för an-
sökan om medlemskap. För arbete 
vid pantsättning av bostadsrätt får 
av bostadsrättshavaren uttas pant-
sättningsavgift med högst 1 % av 
prisbasbeloppet vid tidpunkten 
för underrättelse om pantsättning. 
Föreningen får i övrigt inte ta ut 
särskilda avgifter för åtgärder som 
föreningen skall vidta med anled-
ning av lag eller författning.

Underhållsplan 
§ 33

Styrelsen skall upprätta under-
hållsplan för genomförande av 
underhållet av föreningens hus 
och årligen budgetera samt genom 
beslut om årsavgiftens storlek sä-
kerställa erforderliga medel för att 
trygga underhållet av föreningens 
hus. Styrelsen skall varje år tillse 
att föreningens egendom besiktigas 
i lämplig omfattning och i enlighet 
med föreningens underhållsplan.

Fonder 
§ 34

Inom föreningen skall bildas föl-
jande fonder:
• Fond för yttre underhåll
Reservering av medel för yttre 
underhåll skall ske i enlighet med 
antagen underhållsplan enligt § 33.
Det över- eller underskott som kan 
uppstå på föreningens verksamhet 
skall, efter erforderlig underhålls-
fondering i enlighet med andra 
stycket, balanseras i ny räkning.

Utdrag ur
lägenhetsförteckning 

§ 35
Bostadsrättshavare har rätt att på 
begäran få utdrag ur lägenhetsför-
teckningen beträffande lägenhet 
som han innehar med bostadsrätt. 
Utdraget skall ange dagen för utfär-
dandet samt
1. lägenhetens beteckning, belägen-

het, rumsantal och övriga utrym-
men,

2. dagen för Bolagsverkets regist-
rering av den ekonomiska plan 
som ligger till grund för upplå-
telsen,

3. bostadsrättshavarens namn,
4. insatsen för bostadsrätten, samt
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten.

Bostadsrättshavarens
rättigheter och skyldigheter 

§ 36
Bostadsrättshavaren skall på egen 
bekostnad hålla lägenheten i gott 
skick. Det innebär att bostadsrätts-
havaren ansvarar för att såväl un-
derhålla som reparera lägenheten 
och att bekosta åtgärderna. Fören-
ingen svarar för att huset och fören-
ingens fasta egendom i övrigt är väl 
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underhållet och hålls i gott skick.
 Bostadsrättshavaren bör teckna 
försäkring som omfattar det under-
hålls- och reparationsansvar som 
följer av lag och dessa stadgar, för 
det fall inte bostadsrättsföreningen 
tecknat en motsvarande försäkring 
till förmån för bostadsrättshavaren. 
Förutsättningen för att bostads-
rättshavaren skall kunna ta denna 
försäkring i anspråk, är att bostads-
rättshavren svarar för självrisk och 
i förekommande fall kostnaden för 
åldersavdrag.
 Bostadsrättshavaren skall följa 
de anvisningar som föreningen 
lämnar beträffande installationer 
avseende avlopp, värme, gas, el, 
vatten, ventilation och anordning 
för informationsöverföring. För 
vissa åtgärder i lägenheten krävs 
styrelsens tillstånd enligt § 41. Åt-
gärderna skall alltid utföras fack-
mässigt.
 Bostadsrättshavarens under-
hålls- och reparationsansvar för 
lägenheten omfattar bland annat:
• ytskikt på rummens väggar, golv 

och tak jämte den underliggande 
behandling som krävs för att an-
bringa ytskiktet på ett fackmäs-
sigt sätt, bostadsrättshavaren an-
svarar också för fuktisolerande 
skikt i badrum och våtrum,

• icke bärande innerväggar, stuck-
atur,

• inredning i lägenheten och öv-
riga utrymmen tillhörande lä-
genheten, exempelvis: sanitets-
porslin, köksinredning, vitvaror 
såsom kyl/frys och tvättmaskin; 
bostadsrättshavaren svarar också 
för el- och vattenledningar, av-
stängningsventiler och i före-
kommande fall anslutningskopp-
lingar på vattenledning till denna 
inredning,

• lägenhetens ytter- och innerdör-
rar med tillhörande lister, foder, 
karm, tätningslister, lås inklusive 
nycklar mm; bostadsrättsfören-
ingen svarar dock för målning 
av ytterdörrens yttersida. Vid 
byte av lägenhetens ytterdörr 
skall den nya dörren motsvara 
de normer som vid utbytet gäl-
ler för brandklassning och ljud-
dämpning,

• glas i fönster och dörrar samt 
spröjs på fönster,

• till fönster och fönsterdörr hö-
rande beslag, handtag, gångjärn, 
tätningslister mm samt målning; 
bostadsrättsföreningen svarar 
dock för målning av utifrån syn-
liga delar av fönster/fönsterdörr,

• målning av radiatorer och vär-
meledningar,

• ledningar för avlopp, gas och 
vatten till de delar de är synliga 
i lägenheten och betjänar endast 
den aktuella lägenheten,

• armaturer för vatten (blandare, 
duschmunstycke mm),

• klämringen runt golvbrunnen1, 
rensning av golvbrunn och vat-
tenlås,

• eldstäder och braskaminer,

• köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskå-
pa, ventilationsdon och venti-
lationsfläkt, med undantag för 
bostadsrättsföreningens under-
hållsansvar enlig sista stycket. 
Installation av anordning som 
påverkar husets ventilation krä-
ver styrelsens tillstånd,

• mätartavla/gruppcentral/säk-
ringsskåp och därifrån utgående 
elledningar i lägenheten, brytare, 
eluttag och fasta armaturer,

• anordningar för informationsö-
verföring som endast betjänar 
den aktuella lägenheten från 
överlämningspunkt/första uttag 
i lägenheten,

• brandvarnare
• elektrisk golvvärme,
• handdukstork; om bostadsrätts-

föreningen försett lägenheten 
med vattenburen handdukstork 
som en del av lägenhetens vär-
meförsörjning ansvarar bostads-
rättsföreningen för underhållet,

• egna installationer.

För reparation på grund av brand-
skada eller vattenledningsskada 
(skada på grund av utströmmande 
tappvatten) svarar bostadsrättsha-
varen endast i begränsad omfatt-
ning i enlighet med bostadsrättsla-
gen. Detta gäller även i tillämpliga 
delar om det finns ohyra i lägenhe-
ten.
 Ingår i upplåtelsen förråd, 
garage eller annat lägenhetskom-
plement har bostadsrättshavaren 
samma underhålls- och reparations-
ansvar för dessa utrymmen som för 
lägenheten enligt denna bestäm-
melse.
 Om lägenheten är utrustad med 
balkong, altan eller hör till lägenhe-
ten mark/uteplats som är upplåten 
med bostadsrätt svarar bostadsrätts-
havaren för renhållning och snö-
skottning. För balkong/altan svarar 
bostadsrättshavaren för målning av 
insida av balkongfront/altanfront 
samt golv. Målning utförs enligt 
bostadsrättsföreningens instruktio-
ner. Om lägenheten är utrustad med 
takterrass skall bostadsrättshavaren 
därutöver se till att avrinning för 
dagvatten inte hindras. Vad avser 
mark/uteplats är bostadsrättshava-
ren skyldig att följa föreningens 
anvisningar gällande skötsel av 
marken/uteplatsen.
 Bostadsrättshavaren är skyldig 
att till föreningen anmäla fel och 
brister i sådan lägenhetsutrustning/
ledningar som föreningen svarar 
för enligt denna stadgebestämmelse 
eller enligt lag.
 För att minska risken för vat-
tenskador byter föreningen ut 
själva golv-brunnen mot en ny 
utan kostnad för bostadsrättshava-
ren om denne låter en auktoriserad 
våtrumsspecialist utföra renovering 
av badrummet och om golvbrunnen 
inte har bytts tidigare.

Bostadsrättsföreningen svarar för 
reparationer av ledningar för av-

lopp, värme, gas, elektricitet, infor-
mationsöverföring och vatten, om 
föreningen har försett lägenheten 
med ledningarna och dessa tjänar 
fler än en lägenhet. Detsamma 
gäller för ventilationskanaler. För-
eningen har därutöver underhålls-
ansvaret för ledningar för avlopp, 
gas, vatten som föreningen försett 
lägenheten med och som inte är 
synliga i lägenheten. Bostadsrätts-
föreningen ansvarar vidare för un-
derhåll av radiatorer och värmeled-
ningar i lägenheten som föreningen 
försett lägenheten med. Föreningen 
svarar också för rökgångar (ej rök-
gångar i kakelugnar) och ventila-
tionskanaler som föreningen försett 
lägenheten med.

 
§ 37

Bostadsrättsföreningen får åta sig 
att utföra sådan reparation och byte 
av inredning och utrustning vilken 
bostadsrättshavaren enligt § 36 
skall svara för. Beslut härom skall 
fattas på föreningsstämma och får 
endast avse åtgärd som företas i 
samband med omfattande underhåll 
eller ombyggnad av föreningens 
hus och som berör bostadsrättsha-
varens lägenhet. Föreningens åtgär-
der enligt denna bestämmelse skall 
ske till sedvanlig standard.

 
§ 38

Bostadsrättshavaren ansvarar gen-
temot föreningen för sådana åtgär-
der i lägenheten som har vidtagits 
av tidigare innehavare av bostads-
rätten, såsom reparationer, under-
håll och installationer som denne 
utfört.

 
§ 39

Om föreningen vid inträffad skada 
blir ersättningsskyldig gentemot 
bostadsrättshavare för lägenhets-
utrustning eller personligt lösöre 
skall ersättningen beräknas utifrån 
gällande försäkringsvillkor.

 
§ 40

Om bostadsrättshavaren försum-
mar sitt ansvar för lägenhetens 
skick enligt § 36 i sådan utsträck-
ning att annans säkerhet äventyras 
eller det finns risk för omfattande 
skador på annans egendom och inte 
efter uppmaning avhjälper bristen i 
lägenhetens skick så snart som möj-
ligt, får föreningen avhjälpa bristen 
på bostadsrättshavarens bekostnad.

 
§ 41

Bostadsrättshavaren får inte utan 
styrelsens tillstånd i lägenheten ut-
föra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruk-

tion,
2. ändring av befintliga ledningar 

för avlopp, värme, gas, vatten, 
eller

3. annan väsentlig förändring av 
lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge 
tillstånd till en åtgärd som avses i 
första stycket om inte åtgärden är 

till påtaglig skada eller olägenhet 
för föreningen.

 
§ 42

När bostadsrättshavaren använder 
lägenheten skall han eller hon se 
till att de som bor i omgivningen 
inte utsätts för störningar som i 
sådan grad kan vara skadliga för 
hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen 
bör tålas. Bostadsrättshavaren skall 
även i övrigt vid sin användning av 
lägenheten iaktta allt som fordras 
för att bevara sundhet, ordning och 
gott skick inom eller utanför huset.
 Han eller hon skall rätta sig 
efter de särskilda regler som för-
eningen i överensstämmelse med 
ortens sed meddelar. Bostadsrätts-
havaren skall hålla noggrann tillsyn 
över att dessa åligganden fullgörs 
också av dem som han eller hon 
svarar för enligt 7 kap 12 § tredje 
stycket p 2 bostadsrättslagen.
 Om det förekommer sådana 
störningar i boendet som avses 
i första stycket första meningen, 
skall föreningen ge bostadsrättsha-
varen tillsägelse att se till att stör-
ningarna omedelbart upphör.
 Andra stycket gäller inte om 
föreningen säger upp bostadsrätts-
havaren med anledning av att stör-
ningarna är särskilt allvarliga med 
hänsyn till deras art eller omfatt-
ning.
 Om bostadsrättshavaren vet el-
ler har anledning att misstänka att 
ett föremål är behäftat med ohyra 
får detta inte tas in i lägenheten.

 
§ 43

Företrädare för bostadsrättsför-
eningen har rätt att få komma in i 
lägenheten när det behövs för till-
syn eller för att utföra arbete som 
föreningen svarar för eller har rätt 
att utföra enligt § 40. När bostads-
rättshavaren har avsagt sig bostads-
rätten eller när bostadsrätten skall 
tvångsförsäljas är bostadsrättsha-
varen skyldig att låta lägenheten 
visas på lämplig tid. Föreningen 
skall se till att bostadsrättshavaren 
inte drabbas av större olägenhet än 
nödvändigt.
 Bostadsrättshavaren är enligt 
bostadsrättslagen skyldig att tåla 
sådana inskränkningar i nyttjande-
rätten som föranleds av nödvändiga 
åtgärder för att utrota ohyra i huset 
eller på marken.
 Om bostadsrättshavaren inte 
lämnat tillträde när föreningen har 
rätt till det kan föreningen ansöka 
om särskild handräckning vid kro-
nofogdemyndigheten.

 
§ 44

En bostadsrättshavare får upplåta 
sin lägenhet i andra hand till annan 
för självständigt brukande endast 
om styrelsen ger sitt samtycke. 
Styrelsens samtycke begränsas till 
viss tid.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsrätt har förvärvats 

vid exekutiv försäljning eller 
tvångsförsäljning enligt bostads-
rättslagen av en juridisk person 
som hade panträtt i bostadsrätten 
och som inte antagits till medlem 
i föreningen, eller

2. om lägenheten är avsedd för per-
manentboende och bostadsrät-
ten till lägenheten innehas av en 
kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrät-
tas om en upplåtelse enligt andra 
stycket.
 Vägrar styrelsen att ge sitt 
samtycke till en andrahandsupplå-
telse får bostadsrättshavaren ändå 
upplåta sin lägenhet i andra hand 
om hyresnämnden lämnar sitt till-
stånd till upplåtelsen. Tillstånd 
skall lämnas om bostadsrättsha-
varen har beaktansvärda skäl för 
upplåtelsen och föreningen inte har 
någon befogad anledning att vägra 
samtycke. Tillståndet skall av hy-
resnämnden begränsas till viss tid.
 I fråga om en bostadslägenhet 
som innehas av en juridisk person 
krävs det för tillstånd endast att 
föreningen inte har någon befogad 
anledning att vägra samtycke.
 Ett tillstånd till andrahands-
upplåtelse kan förenas med villkor.

 
§ 45

Bostadsrättshavaren får inte in-
rymma utomstående personer i lä-
genheten, om det kan medföra men 
för föreningen eller någon annan 
medlem i föreningen.

 
§ 46

Bostadsrättshavaren får inte an-
vända lägenheten för något annat 
ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa 
avvikelse som är av avsevärd bety-
delse för föreningen eller någon 
medlem i föreningen.

Avsägelse av bostadsrätt 
§ 47

En bostadsrättshavare får avsäga 
sig bostadsrätten tidigast efter två 
år från upplåtelsen och därigenom 
bli fri från sina förpliktelser som 
bostadsrättshavare.
 Avsägelsen skall göras skriftli-
gen hos styrelsen.

Vid en avsägelse, övergår bostads-
rätten till föreningen vid det må-
nadsskifte som inträffar närmast 
efter tre månader från avsägelsen 
eller vid det senare månadsskifte, 
som angetts i denna.

Förverkandeanledningar 
§ 48

Nyttjanderätten till en lägenhet som 
innehas med bostadsrätt och som 
tillträtts är förverkad och förening-
en således berättigad att säga upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning;
1. om bostadsrättshavaren dröjer 

med att betala insats eller upp-
låtelseavgift utöver två veckor 
från det att föreningen efter för-

fallodagen anmanat honom eller 
henne att fullgöra sin betalnings-
skyldighet,

2. om 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 förfalloda-
gen,

3. om bostadsrättshavaren utan be-
hövligt samtycke eller tillstånd 
upplåter lägenheten i andra hand,

4. om lägenheten används för annat 
ändamål än det avsedda,

5. om bostadsrättshavaren inrym-
mer utomstående personer till 
men för föreningen eller annan 
medlem,

6. om bostadsrättshavaren eller 
den, som lägenheten upplåtits till 
i andra hand, genom vårdslös-
het är vållande till att det finns 
ohyra i lägenheten eller om bo-
stadsrättshavaren genom att inte 
utan oskäligt dröjsmål underrätta 
styrelsen om att det finns ohyra i 
lägenheten bidrar till att ohyran 
sprids i huset,

7. om lägenheten på annat sätt 
vanvårdas eller om bostadsrätts-
havaren åsidosätter sina skyldig-
heter enligt § 42 vid användning 
av lägenheten eller om den som 
lägenheten upplåtits till i andra 
hand vid användning av denna 
åsidosätter de skyldigheter som 
enligt samma paragraf åligger en 
bostadsrättshavare,

8. om bostadsrättshavaren inte läm-
nar tillträde till lägenheten enligt 
§ 43 och han inte kan visa en gil-
tig ursäkt för detta,

9. om bostadsrättshavaren inte full-
gör skyldighet som går utöver 
det han skall göra enligt bostads-
rättslagen och det måste anses 
vara av synnerlig vikt för fören-
ingen att skyldigheten fullgörs, 
samt

10. om lägenheten helt eller till vä-
sentlig del används för närings-
verksamhet eller därmed likartad 
verksamhet, vilken utgör eller i 
vilken till en inte oväsentlig del 
ingår brottsligt förfarande eller 
om lägenheten används för till-
fälliga sexuella förbindelser mot 
ersättning.

 
§ 49

Nyttjanderätten är inte förverkad, 
om det som ligger bostadsrättsha-
varen till last är av ringa betydelse.
Inte heller är nyttjanderätten till bo-
stadslägenhet förverkad på grund 
av att en skyldighet som avses i § 
48 p 9 inte fullgörs, om bostads-
rättshavaren är en kommun eller 
ett landsting och skyldigheten inte 
kan fullgöras av sådan bostadsrätts-
havare.

 
§ 50

En uppsägning skall vara skriftlig. 
Uppsägning på grund av förhål-
lande som avses i § 48 p 3-5 eller 
7–9 får ske om bostadsrättshavaren 

låter bli att efter tillsägelse vidta 
rättelse utan dröjsmål.
 Uppsägning på grund av för-
hållande som avses i § 48 p 3 får 
dock, om det är fråga om en bo-
stadslägenhet, inte ske om bostads-
rättshavaren utan dröjsmål ansöker 
om tillstånd till upplåtelsen och får 
ansökan beviljad.

Är det fråga om särskilt allvarliga 
störningar i boendet gäller vad som 
sägs i § 48 p 7 även om någon till-
sägelse om rättelse inte har skett. 
Detta gäller dock inte om störning-
arna inträffat under tid då lägenhe-
ten varit upplåten i andra hand på 
sätt som anges i § 44.

 
§ 51

Är nyttjanderätten förverkad på 
grund av förhållande, som avses i 
§ 48 p 1–5 eller 7–9 men sker rät-
telse innan föreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, 
får han eller hon inte därefter skilj-
as från lägenheten på den grunden. 
Detta gäller dock inte om nyttjan-
derätten är förverkad på grund av 
sådana särskilt allvarliga störningar 
i boendet som avses i § 42 tredje 
stycket.
 Bostadsrättshavaren får inte 
heller skiljas från lägenheten om 
föreningen inte har sagt upp bo-
stadsrättshavaren till avflyttning 
inom tre månader från den dag då 
föreningen fick reda på förhållande 
som avses i § 48 p 6 eller 9 eller inte 
inom två månader från den dag då 
föreningen fick reda på förhållande 
som avses i § 48 p 3 sagt till bo-
stadsrättshavaren att vidta rättelse.

 
§ 52

En bostadsrättshavare kan skiljas 
från lägenheten på grund av för-
hållande som avses i § 48 p 10 
endast om föreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning 
inom två månader från det att för-
eningen fick reda på förhållandet.
 Om den brottsliga verksamhe-
ten har angetts till åtal eller om för-
undersökning har inletts inom sam-
ma tid, har föreningen dock kvar 
sin rätt till uppsägning intill dess 
att två månader har gått från det att 
domen i brottmålet har vunnit laga 
kraft eller det rättsliga förfarandet 
har avslutats på något annat sätt.

 
§ 53

Är nyttjanderätten enligt § 48 p 2 
förverkad på grund av dröjsmål 
med betalning av årsavgift, och har 
föreningen med anledning av detta 
sagt upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning, får denne på grund av 
dröjsmålet inte skiljas från lägen-
heten
1. om avgiften – när det är fråga 

om en bostadslägenhet – beta-
las inom tre veckor från det att 
bostadsrättshavaren har delgetts 
underrättelse om möjligheten att 
få tillbaka lägenheten genom att 
betala årsavgiften inom denna 

tid, eller
2. om avgiften – när det är fråga 

om en lokal – betalas inom två 
veckor från det att bostadsrätts-
havaren har delgetts underrättel-
se om möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala års-
avgiften inom denna tid.

Är det fråga om en bostadslägenhet 
får en bostadsrättshavare inte hel-
ler skiljas från lägenheten om han 
eller hon har varit förhindrad att 
betala årsavgiften inom den tid som 
anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och årsavgiften har 
betalats så snart det var möjligt, 
dock senast när tvisten om avhys-
ning avgörs i första instans.
 Vad som sägs i första stycket 
gäller inte om bostadsrättshavaren, 
genom att vid upprepade tillfällen 
inte betala årsavgiften inom den tid 
som anges i § 48 p 2, har åsidosatt 
sina förpliktelser i så hög grad att 
han eller hon skäligen inte bör få 
behålla lägenheten.
 Beslut om avhysning får med-
delas tidigast tredje vardagen efter 
utgången av den tid som anges i 
första stycket 1 eller 2.

 
§ 54

Sägs bostadsrättshavaren upp till 
avflyttning av någon orsak som 
anges i § 48 p 1, 6–8 eller 10, är han 
eller hon skyldig att flytta genast.
 Sägs bostadsrättshavaren upp 
av någon orsak som anges i § 48 
p 3-5 eller 9, får han eller hon bo 
kvar till det månadsskifte som in-
träffar närmast efter tre månader 
från uppsägningen, om inte rätten 
ålägger honom eller henne att flytta 
tidigare. Detsamma gäller om upp-
sägningen sker av orsak som anges 
i § 48 p 2 och bestämmelserna i § 
53 tredje stycket är tillämpliga.
 Vid uppsägning i andra fall av 
orsak som anges i § 48 p 2 tillämpas 
övriga bestämmelser i § 53 .

Vissa övriga meddelanden 
§ 55

Är sådant meddelande från fören-
ingen som avses i §§ 8, 40, 42, 48 
p 1 och § 50, avsänt i rekommen-
derat brev under mottagarens van-
liga adress skall föreningen anses 
ha fullgjort vad som ankommer på 
den.

Tvångsförsäljning 
§ 56

Har bostadsrättshavaren blivit 
skild från lägenheten till följd av 
uppsägning i fall som avses i § 48, 
skall bostadsrätten tvångsförsäljas 
enligt bostadsrättslagen så snart 
som möjligt, om inte föreningen, 
bostadsrättshavaren och de kända 
borgenärerna vars rätt berörs av 
försäljningen kommer överens om 
något annat. Försäljningen får dock 
anstå till dess att brister som bo-
stadsrättshavaren ansvarar för blivit 
åtgärdade.



PORKALEN52

Särskilda regler
för giltigt beslut 

§ 57
För giltigheten av följande beslut 
fordras godkännande av styrelsen 
för HSB Stockholm och såvitt gäl-
ler p 3 även av HSB Riksförbund.

1. Beslut att avhända föreningen 
dess fasta egendom eller tomt-
rätt.

2. Beslut om ändring av dessa stad-

gar, i de fall nya stadgarna över-
ensstämmer med av HSB Riks-
förbund och HSB Stockholm 
gemensamt rekommenderade 
normalstadgar för bostadsrätts-
förening.

3. Beslut att föreningen skall träda 
i likvidation eller fusioneras med 
annan juridisk person.

Beslut om ändring av stadgar skall 
godkännas även av HSB Riksför-
bund i de fall de nya stadgarna inte 

överensstämmer med av HSB Riks-
förbund och HSB Stockholm ge-
mensamt rekommenderade normal-
stadgar för bostadsrättsförening.
Godkännande av stadgeändringsbe-
slut fordras dock ej om föreningen 
beslutat utträda ur HSB enligt § 23.

Upplösning 
§ 58

Om föreningen upplöses skall be-
hållna tillgångar tillfalla medlem-

marna i förhållande till lägenheter-
nas insatser.

Stadgarna kan också 
hämtas som pdf-doku-
ment på vår hemsida: 
www.porkala.se

Föreningskontoret
öppettider:
måndag-fredag, 07:00 – 10:00
måndagsjour:
19.00 – 20.00 (personal + styrelsemedlem)

telefon nr: ...................................................08- 750 66 30
telefontid: måndag-fredag, 07:00 – 12:00
(besök prioriteras)

övrig tid: telefonsvarare ......................08- 750 66 30
(felanmälan)

fax nr: ...........................................................08- 751 57 71

Förvaltare
tel nr: ............................................................ 08- 750 65 72
telefontid: måndag-fredag, 09.00 – 10.00

E-post till styrelsen: porkala@telia.com

Brådskande fel
vardagar 14:00 – 18:00, då kontoret är stängt 
Ecuro Fastighets drift AB ................... 08- 29 03 25

Frågor om hyror, avgifter
ISS Facility Services AB ..............018- 66 01 60
telefontid 08.30 - 12.00 
 
Felanmälan garageport
Kone AB ....................................... 08- 618 01 80
 
Felanmälan Hiss
Hissgruppen AB .............................08- 21 33 00
alla hissfel, inklusive jour

Parkeringsbevakning 
Länsparkeringsbevakning .............08- 735 60 20
på föreningens  mark

Övriga bevakningsfrågor
Securitas ..................................... 070- 644 36 15

Akuta fel efter kontorstid 
Dygnet Runt Service .......................08- 18 70 00
Fastighetsjour AB
Om utryckningen ej bedöms som akut,
måste den boende själv betala utryckningen!

Viktiga telefonnummer

Besök och du vill öppna:
1. Besökaren knappar in ditt telefonnummer 

(utan riktnummer, t.ex. 1234567 eller hela 
mobil-numret, t.ex. 0701234567) och trycker 
på OK.

2. Du svarar på den telefonen.
3. Tyck stjärna (*) eller 5 på den telefonen som 

du svarade i.
4. Dörren låses upp!
5. Avsluta samtalet.

Besök men du vill inte öppna:
1 - 2.  Samma som till vänster
3. Tryck fyrkant (#) på den telefon
 som du svarade i.
4. Dörren förblir låst!
5. Avsluta samtalet

Observera!
Samtal kan bara ske till inprogrammerade telefonnum-
mer och samtalslängden är maximalt 30 sekunder.

Så här svarar du på samtal från porttelefonen

Klipp ut, eller kopiera nedanstående instruktion och sätt upp vid telefonen.
OBS! Den är ändrad sedan föregående nummer av tidningen!




