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Föreningskontoret
Öppettider:
Vardagar 07.00-10.00
Måndagsjour 1 9.00-20.00
(P er s on al + sty rels em edlem)
Telefon 08-750 6630

Måndag-fredag 07.00- 12.00
(besök prioriteras)

Parkeringsbevakning
Länsp arkeringsbevakning
Telefon 08-735 60 20

(påföreningens mark)

övriga bevaknings- och
störningsfrågor
Securitas

Telefon 070-6443615

Förvaltare
HSB Servicecenter
Telefon 010-442 II 00
Måndag-fredag 08.00- 16.30
Frågor om hyror/avgifter
ISS Facility Services AB
Telefon 018-66 01 60
Telefontid 08.30- 12.00
E-post till styrelsen
porkala@telia.com
Felanmdlan garageport
Kone AB 08-618 01 80
Felanmdlan hiss
Hissgruppen AB
Telefon 08-21 33 01
(alla hissfel, inklusive jour)

AKUTA
Felanmälan
Primär fastighetsforvaltning
Telefon 08-12 00 27 08
Helgfria vardagar 08.00- 1 6.00
E-post felanmalan@primar. se
Hemsida www.primar.se
Endast akuta ärenden
Vardagar 16.00-08.00

INFORMA'TION FRÅN FÖRENINGEN
förra numret av Porkalen, på sidan 17,har styrelsen presenterat ett nytt system för - , inkommande
Vi hade ambitionen att möta medlemmarnavarje måndag I växelvis föreningskontoret eller
52:an men det visade sig att mot slutet av äret fick vi sitta ensammai 52:an eftersom ingen kom dit.
Många gånger täffar vi medlemmar som säger att de besökte stvrelsen och har klagat eller frågat om
något långt tidigare men ingen har något bevis på de t och ingenting har hänt och då börjar man om
fränbörjan Och det ska inte vara meningen. Samma sak gäller att om rr'an är missnöid med något och
går och trycker på det ett helt är för att skriva motion om det. Det kan inte vara meningen heller. Saker
ska tas hand om direkt och problem ska lösas omedelbart. Det är till detta den nya blanketten är avsedd
och så kan vi ta lärdom och statistik av det som behandlats. Det skulle inte fylla sin funktion heller om
inte medlemmarfl^ fick ta del av det. Här ska jag presentera de klagomål som styrelsen fick behandla
frän starten tiil början på mars.

I

ärenden.

Inkommande ärenden under

20'1,4119

st.

Att tvätta i tvättstuga: Misstänkar att någon wättar för ofta och har för stora mängder av tvätt eller
använder inte tvättstugan för annat ändamål än privat wätt, vilket är förbjudet. I dagsläget har vi inga
restriktioner om detta eftersom det inte har npporterats några sådana klagomål tidigare och det vore
ju inte trevligt om vi skulle vara tvungna attha det. Sunt förnuft ska styra, en gång i veckan kan vara
normalt, några kanske sparar wätt i veckor och då kan det se för mycket ut. Tänk också på att de som
iobbar helst vill ha kvällstider och finns det möjlighet att tyätta på dagen så gör man det. Föreningen
kan följa bokningar i s)'stcmct.

En medlem har gjort en anmälan på en torktumlare med lappen ur funktion felet inte anmält till
Primärl . Det visade sig inte vara nägot fel på maskinen och medlemmen har debiterats. Säkerhetsställ
gärna innan ni gör en anmälan för att undvika missförstånd. I detta fallhar debiteringen krediterats.
Styrelsens kommentar: Allmänt kan sägas att mänga inte städar e fter sig i wättstugan, inte rengör
filter i torktumlare, inte rengör silen i avloppet, sopar inte golvet, det finns anvisningar om det på
anslagstavlorna. Material stjäls och kostnader för detta ökar. Tvättstugot städas av städbolaget en gång i
veckan och belastar föreningen.

Trapphusen: Det har anmälts att färgen har släppt i de ommålade trapphusen. Nyligen har
styrelseledamöterna och förvaltaren giort besiktning av hela beståndet som ska sammanställas och
garantin kommer att åberopas.

Marken: Det kom klagomål på träd och buskar på I{askögatan 2 och Porkalagatan 3 samt ett äppelträd
på Porkalagatan. Dessa är borttagna.

Skräp: Det klagas pä att skräp ligger här och där. Oftast görs anmälan direkt till vår markentreprenör
BEAB som avlägsnar det. Det finns också mycket skräp i våra källargängar där Primär gör samkörning
efter viss tid. Tänk pä att detta ökar våra kostnader och det blir vi alla som måste betala.

Ventilationen är dålig och/eller matos kommer in: I förra numret av Porkalen har vi beskrivit hur
ventilationen fungerar i våra hus. Viktigt att vid rengöring av luftsdon inte ändra på injusteringsläget då
de tta påverkar luftflödena inte bara r den egna lägenheten utan medför störningar för andra, särskiit de
som är anslutna till samma ventilationskanal. Detta innebär tidkrdvande ätgärder eftersom flera i samma
slinga måste kontaktas och deras ventilation kontrolleras. Nästa OVl(-besiktningcn av ventilationen är
enligt underhållsplanen beräknad

nI

2016.

Anmälda misstänkta andrahandsuthyrningar: I(askög atan 6, Porkalagatan 7,
Sibeliusgången 44.I föl-ra numret av Porkalen har vi också skrivit om andrahandsuthyrningar.
Vi fölier alla anmälntngatn men detta är en tidskrävande process och handläggs av vår f<jrvaltare. Det
finns mer information i det nya stadgeförslaget om möjlighet för föreningen att kunna ta ut en avgift
vid andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrningar ska alltid anmälas till föreningen.

Störningar: FIar rapporterats på I{askögatan 20, Sibeliusgången 52,I(askögatan 4, Porkalagatan 3.
Vid sådana klagomål lämnas ut en störningslista till grannarna. Sedan går vi ut med varning nr. 1 på
anslagstavlan. Vid upprepade stcirningar lämnas varning m.2 till alla i huset och sedan skickas ett brev
till den störande medlemmen med varning om uppsägning.

Klagomål kring nerskräpning från skolungdomar: Vi skickade ett brcv till Akalla grundskola att
dct har vid flertal tillfiillen under dagtid päträffats deras elever i våra fastigheter på Sibeliusgången
32-58 dar de r<ikt, skräpat ner, skadat fastigheten, uppträtt störande och hotfullt vid uppmaningar
från medlemm rna att avlägsna sig. Vi har bett om större bevakning av eleverna på rasterna. Med all
säkerhet bor dcssa elever hos oss eftcrsom de går in med bricka och nu vadjar vi till föräldrarna
^tt
prata med sina barn. Vi kommer att tillkalla vaktbolag eller polisen nästa gång.

Klagomål kring restaurang Meadna: Första gången vi hade öppet för att träffa swrelsen i 52:an har
ett stort antal medlemmar kommit med ett gemensamt klagomål - restaurang Meadna. Dessvärre var
det inte första gången, kiagomål av olika slag har vi haft i många år, oavsett vem som äger restaurangen.
Nu krävde våra medlemmar då cleras tålamod har prövats länge nog, att styrelsen verkligen gör något
åt saken. Sq'relsen har sagt upp restaurangen men uppsägningstiden är läng.

Inkommande ärenden t.o.m. mars under är

20751

4 st.

Byte av^försäkringsbolag: Föreningen hade sin fastighetsförsäkring i ganska många år hos TtyggHansa. Ar 2013 skulle premien h<)jas avsevärt och vi gick då över till HSB:s fastighetsförsäkring. Denna
har under året köpts upp av Folksam utan att styrelsen fick veta om det eller skulle ha gjort något aktiv
val. Det var vära aktiva medlemmar som upptäckte det. TacklUnder 2014har vi undersökt andra bolag
och gjort jämförelse i villkoren och accepterade till slut ett erbiudande från Protector. Premien hos
Folksam skulle hojas med mer än 200 000 kr. Undrande medlem har fätt försäkringsvillkor och dessa
är möjliga fcir alla atthämtz- på fdreningskontoret. Bostadsrättstillägg var i detta fall inbakad i själva
fa

s

tighe ts förs ä kringen.

Barnvagnsrum: en medlem har tillskrivit styrelse och flera har kommit till jouren i samma ärende. De
krävde ett barnvagnsrum i sina resp. hus. Under diskussion nämndes att S-våningshusen byggdes med
barnvagnsrum på 7O-talet, med dessa har övergivits för att ingen vågade ha sin barnvagn där. N{ånga
stcrd tomma eller fyllda med skräp och nu ar alla uthyrda till våra medlemmar som extraförråd (med
9 mån. uppsägningstid). Det finns eventuellt plats i de cykelrum som finns i S-våningshus men inte i
de små cykclrummen i höghusen. Man ska förvara sin barnvagn hemma i lägenheten, absolut inte i
trapphuset. Att ha barnvagnen hemma är inte förbfudet av brandmyndigheterna som en medlemmen
åberopade. Styrelse ska fortsätta att behandla frågan. Det finns ett rum i varie höghus som skulle kunna
lämpa sig, ingången är direkt från gården men detta ogillades av medlemmen. Om ingen vill ha dessa
rum som barnvagnsrum så kan de definitivt användas som ytterLigare ett cykelrum, de ska absolut inte
stå tomma

Extern information

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att
utveckla samhällets förmäga att förebygga och hantera olyckor och kriser. De skriver följande på sin
hemsida:

Brandskydd i trapphus
Det är viktigt atthälla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten.
Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.
Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand. Att hålla
trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är nägra av dem.

Höga krav på utformning av trapphus
Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav på vilka material som får
användas när det byggr. För att skydda trapphuset från brand, exempelvis vid en brand i en lägenhet,
ska det utformas som en egen brandcell. Det ska finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju
kan förvaras mycket som är brännbart. Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om
trapphuset börjar användas som förvaringsplats.

Ställ inget brännbart i trapphuset!
En brand som fått åste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd.
Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter nägra minuter.
Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart
material t1p barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterialfär dafför inte förvaras i trapphus, oavsett hut
det placeras.

Det bästa är om trapphuset kan hållas ftitt fån all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte
kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset,
under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer,
barnvagnschassier och postboxar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också
räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram
snabbt.

Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att undedätta
städning. Vid weksamrr'a fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt.

{En bild kan laddas ner från (https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25S99.pd>}

Hyreshöjning: Våra nio (9) stycken hyreslägenheter

ska enligt förhandLingsöverenskommelse med
Hyresgästföreningen få hyreshöjning med 1,20/o som gäller från I januari2015.

Skyddsrum:Yära hus är uppförda med skyddsrum som måste bevaras och dessa ska med 14 ärs
mellanrum också besiktigas. Detta är pågående och kommer att sträcka sig fram till hösten.
Antagligen ska de kräva tillgång till ett antal av lägenhetsförråd också där det finns brunnar och
ventilationsanläggning. Skyddsrummen gjordes i ordning för ban nägra är sedan, och då får vi se om vi
ffu nägra påpekanden på det.

Matning av fäglar Vi ber våra medlemm
råttorna som vi försöker bli av med.

rna att inte göra det. Det är inte fåglar ni matar, utan

Hemsida: Styrelse ber medlemm^rn om födåtelse för attvär hemsida inte är uppdaterad, men det
finns inga resurser till det. Vi ser fram emot nya förmågor efter årsstämma.

Städning av parkeringsutrymmen: Det har vi skrivit om i förra numret av Porkalen och redan dähar
vi konstaterat att det inte at den populäraste sysselsättningen för vära medlemmar. Både i I{asködäcket
och PorkalaFaret har giorts sandupptagning efter vintern och nästa maskinel sopning var vecka 17.
Hoppas ni passade på och städade eraburar, kvastar och skyfflar skulle finnas på plats.

Bastu: Många av vära medlemmar har önskat att bastu åter ska tas i bruk. Nu har den renoverats efter
att den vid besiktningen har bedömts att det skulle finnas brandrisk. Bastun kommer att öppnas inom
kort och medlemmarna ska kunna anmäla sitt intresse för bastubad.

Elektriska pollare: Dessa har vi skrivit om i förra numret av Porkalen. Äntligen har styrelsen
uppfyllt ett gammalt stämmobeslut. Det finns beskrivning hur man tar sig förbi pollaren. Men nägra
har rcdan lyfts upp av den. Innan pollarna driftsattes installerades även varningsskyltar med texten:

Trafikbind.er Tilltröde endastför beböriga Endast l fordon aid uarje inpassering.
Pollaren är synLig förutom när ett fordon ska passera, då åker den ner under marken. Efter 30 sekunder
åker pollaren upp igen och nästa fordon kan passera, enligt rådande trahkskylt. Ifting pollaren finns en
slinga nergrävd som känner av när fordon har passerat, skulle fordonet få exempelvis motorstopp över
pollaren känner den av detta och åker ej upp.

Däremot åker den upp när det känner av att en (1) bil har passerat, kommer man direkt efter
utan att använda sin bricka finns risken för att bakomvarande bil skadas. Föreningen anser inte att
den är vållande till eventuella uppkomna skador på bilar där fönrna inte följer anvisningarna. Vi
kommer därför inte att lämna någon ersättning i dessa fall. Detta har meddelats till de som inte följt
anvisningarna.

Förenings/festlokal 52:an: Under värenhar kommit flera klagomäLpä att de som hyr föreningslokal
till sina fester är mycket högljudda. Från början pratade man om barnkalas men nu är det fester av alla
siag som oftast pågår till sent på kvällen eller tidig morgon. T.o.m. städning dagen därpå är störande
när man drar bord och stolar. Många har uppskattatvär fina festlokal men föreningen måste ta
hänsyn till sina medlemmar och enligt stadgarna är föreningens ändamål att upplåta bostadslägenheter
för permanent boende och knappast för permanent festande. Därför har styrelsen ändrat i sina
uthyrningsrutiner, som kommer att utvärdefas senare. Dessa publiceras sedan.

Text sammanställd i samarbete mellan
Bela Johansson
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HYRESKONTRAKT FÖR FÖRTNTNGSLOKALEN, SIBELIUSGÅNGEN
Följande regler gäller vid hyra av ftireningslokalen:
I

$ Vem som får hyra
$ Fest- och samlingslokalen får endast hyras

l.l

7$ Regler och checklista för hyrning av träfflokal

till

ut

till

med-

lemmar i brf Porkala för privat tillställning.
1.2 $ Hyresgästen måste på lorhand ange vilken verksamhet
som ska ske i lokalen.
1.3 $ Hyresgästen måste näwara under tiden aktiviteter sker i
lokalen.
1.4 $ Ingen brottslig eller kommersiell verksarnhet 1år ske i lokalen
1.4 $ Lokalen 1år inte hyras ut i andra hand
1.5 $ Max 30 personer 1är vistas i lokalen samtidigt

2 $ Hyra och deposition
2.1 $ Nyckel/städ-deposition på 1000 kr samt hyra på 200 kr
betalas i ltjrskott av hyresgästen vid uthämtande av nyckel.
2.2 $ Tillträde till lokalen sker mellan l2:00 på nyttjandedagen
och 12:00 nästltiljande dag.
3 $ Tillbakalämnade av nyckel
3.1 $ Efter nl.ttjande av f-estlokalen skall nyckeln återlämnas
inom två vardagar fiån nyttjandedagen om inte annat är överenskommet med uthyraren. Äterbetalning av deposition sker
nästkomrr-rande onsdag om inget annat överenskommits.
4 $ Allmänna ordningsregler

.

o
o
o
o
.
r
o

Hyresgäslen ansvarar lor att nedanstående regler efterlevs:
Tiden man får vistas i samlingslokalen är mellan 09:O0-22:00
Av hänsyn till omkringboende ska det vara helt tyst i lokalen
mellan kl. 22:00-09:00.
Dörrar och fönster skall hållas stängda så att ljud ej stör
grannar.
Det är inte tillåtet att häfta eller tejpa på väggar eller tak.

Djur ffir inte r.nedtagas till lokalen.
Rökning i lokalen och angränsade utrymmen är ftrbjuden.

Bostadsrättsinnehavare som hyr lokalen är under hy,restiden ansvarig lor lokalen med alla inventarier och liir hänsyn till om-

kringboende.
Det är liirbjudet att använda marschaller utanför ltireningslokalen
pga brandrisken!

Vid åverkan, skadegörelse eller dylikt på lokalen, toalett- och
kapprum eller inventarier är ansvarig bostadsrättsinnehavare
ersättningsskyldig.
Det är hyrestagarens ansvar att inventera att inget saknas eller är
trasigt.

Lokalen ska återlärnnas städad och utan åverkan.

tl
t

tillhörigheter

7,1 $ Uthyaren ansvarar ej ltir hyresgästens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, ej heller ltir kvarlän.rnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

Rengör mikron, ugn, spis, kaflbbryggare, diskbänk och

t

l

All porslin,

l

l

Töm och

il
I

I

glas och redskap skall tillbaka in

by

i

skåpen.

soppåse.

Kylskåp och frys ska tömmas och torkas av med trasa.
Slå av alla apparater (ej kyl/frys) och släck belysningen.

I

I

tl
I

5 $ Skadegörelse
$6.1 Hyresgästen ltirbinder sig att omedelbart infonnera
uthyraren om skador i lokalen eller inventarier. Upptäcks
skador eller brister måste uthyraren kontaktas omedelbart.
$6.3 Hyresgästen är vidare ansvarig ftir att lokalen hålls i
bra och oskadat skick. Skador på lokal eller inventarier
som skett till löljd av verksamheten skall ersättas.

I

Diska all smutsig disk/töm diskmaskinen.

diskhon.

Övemattning i lokalen är förbjuden.

6$ Personliga

52

I

ll
I

Hela lokalen ska dammsugas och moppas.
Lås alla dörrar elter er när

ni lämnar samlingslokalen.

Kontrollera att alla lttnsterrutor är stängda.

I WC

tl
I

Torka av bord och stolar.

rengör handfat, toalett, golv och fyll på papper.

All städutrustning skall tillbaka till

städskrubben.

I

Möbler skall ställas i ordning fint och snyggt.

I

Om någon av punkterna inte efterloljs är depositionsavgiften ltirverkad.

Ll

Möbler skall ställas i ordning fint och snyggt.

8 $ Regelbrott
8.1 $ Uthyraren ftrbehåller sig rätten att behålla depositionen
om reglerna ej ftiljs. Se baksida.
8.2 $ Vid grovt regelbrott har hyresgästen ltirbrukat sin rätt att
nlttia lokalen.

$E:

BrrPorkata

Verksamhet som ska ske

Sidan 2 (2)

i lokalen

Datum

Namn

Adress

Lgh

Jag har./örstått och lovur på heder och samvete att.följa reglerna ovan. Jag har dessutom./örstått och tagit del av inftirmationen som Föreningskontoret tillhandahåller om max antal personer i "Brandtekni.skt yttrande".

Underskrift

Bricka: Gul / Röd I Blä I Svart. kvitterad datum

Depositionsavgift,

Sign-

I

000 kr, mottag.

datum_

/återlämnad datum

/återlämnad datum

Härmed intygar jag att jag har iordningsställt lokalen enligt checklistan 7ö

Underskrift

Mal I : Hyreskontrakt fören

in

gslokalen rev 201 5-05-28

J

v
tr
o

o-

$

DAGORDNING

Föreningsstämma 2015

Medlemmarna i HSB:s Brf Porkala kallas härmed till ordinarie ft)reningsstämma.
Plats: Akalla grundskola, bredvid Sibeliusgången.
Tid: Måndagen den 15 juni 2015 kl. 17.30.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande

Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd

Fastställande av dagordningen
Val av wå justerare, tillika rösträknare,att jamte ordföranden justera protokollet
Fråga om kallelse behörigen skett
Sryrelsen årsredovisning
Revisorernas berättelsc
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
L1. Beslut i anledning av fdreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
L2. Beslut i fräga om ansvarsfrihet för sryrelsen
13. Fråga om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
14.Yal av sq'relseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er och suppleant
16. Val av valberedning
t7 . Y aI åv representation i HSB
18. Styrelsens förslag om stadgeändring angående andrahandsuthyrning
19. Sryrelsens förslag angående projektering och renovering av I(asködäcket
20. Styrelsens förslag angående försälining av tomma lokaler
2L. Sryrelsens förslag angående projektering och ordinarie fönsterbyte
22. Anmälda ärenden - Motioner och frågor
23. Avslutning

Vid föreningsstämman 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
förpl i ktel ser mot foren i ngen.
Medlem kan foreträdas av ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast medlems make, maka, med
medlemmen varaktigt sammanboende, närstående eller annan medlem ffir vara ombud. Medlem, som är
juridisk person, får dock som ombud företrädas av icke-medlem. Ingen får dock som ombud foreträda
mer än en person.

Vid föreningsstämman kan medlem medl-ora ett biträde. Samma krav på bitradet gäller som for ombudet
(se ovan).

OBS! För att erhålla röstkort krävs att godkänd ID-handling (legitimation, pass, körkort, e.dyl.)
medtages till stämman och uppvisas (eller att du ör igenkönd av någon i sStrelsen).
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Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål och att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse fär
även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som
komplement till bostadslägenhet eller lokal.
Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverkel 2012-01 -24.
Fastighet och lägenhetsfördelning
Föreningens fastigheter byggdes 1976 - 1978 och bostadsrättsföreningen (BrfPorkala) bildades den 7
maj 1982 och registrerades vid länsstyrelsen den 5 juli 1982.
Föreningen innehar tomträtten till samt äger och förvaltar samtliga byggnader på fastighetema Porkala
3-4 och 7-14 inom stadsdelen Akalla i Spånga- Kista forsamling i Stockholms Kommun.
Föreningen äger 18 bostadshus innehållande 823 lägenheter och 28 lokaler, varav 9 lägenheter och 28
lokaler är hyresrätter. Total lägenhetsyta om 58 347 m2 och en total lokalyta om 2 996 m2.

Föreningen är andelsägare i Samftillighetsföreningen för sopsug i Husby-Akalla.
Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2014-06-17 bestått av:

Ordinarie
'

Suppleanter

Lars-Åke Hedberg
Bela Johansson
Mona Moradi

Ordf. t.o.m 2014-10-07

Ordf. fr.o.m .2014-10-07
t.o.m2014-08-12

Selwan Refat
Stefan Sigfried
Fred Äkesson

Omid Azad
Therese Angberg

t.o.m20l4-10-07
t.o.m 2014-08-12

Anne Hafez
Christian Skontorp

Ordinarie vid möten fr.o.m 2014-10-01
Ordinarie vid möten fr.o.m 2014-10-01

l,
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Revisorer och valberedningen har sedan fortsättningen av den ajournerade ordinariestämman 2014-08-28
bestått av:

Revisorer

Ordinarie

Jörgen

Sigurd

Götehed
E,liasson

BoRevison AB, av HSB:s Riksförbund utsedd
Föreningsvald revisor

Suppleant
Bo Nvlander

Valberedning
Katja Jalovaara
Christina Bah

Sammankallande

Fatemeh Järlström

Fastighetens tekniska status
För fastigheten finns en långsiktig underhål1splan.

Energideklaration har i enlighet med gällande regler upprättats 2008-12-29 (intervall vart 10:e år).
OVK besiktning har skett 2011 (intervall beroende på vilken typ av ventilation fastigheten har).
Viisentliga htindelser under och efter rdkenskapsåret
Löpande reparationer har utförls till en kostnad av 3 182 821 kronor.
Reparationer enligt underhållsplan har utforts till en kostnad av 2 959 701 kronor.

Konsultutredningar angående stammar, lonster och Kasködäcket - Utredningarna pägär under 2016
Byte av fläktasgregat i hus nr 13 - Arbetena avslutade
Byte till Aptuss)'stem i resterande cykelrummen - Arbetena avslutade
Rökluckor, byte av vajar - Arbetena avslutade
Brandlarm i PorkalaFaret - Arbetena avslutade
Ventiler- Utredning har pågått hela året
Byte av bommen Kaskögatan och Sveaborgsgatan - Arbetena avslutade
Planerade investeringar och underhållsåtgarder

201 5

Konsultutredningar - Kasködäcket och ordinarie fönsterbyte i hela föreningen /
Kasködäcket - Projekteringen pågår och arbetet kan inte utföras under 2015. Flyttas till2016
PorkalaFaret - Byte av belysning samt ommålning och rengöring
Ventiler - Utredning pågår och det är osäkert om det kan blir klart till sommaren, eftersom arbetet kan
bara utforas under sommarhalvåret då värme inte är på
Tilläegsisolering av vindsutrymme - Arbetena avslutade
Fasadmålning av träpartier i låehusen ev. balkongräcken
Fönster - Tilläggskostnad för borttagning av fönsterbrädor för de fönster som bytts ut av Trafikverket på
Kaskö-, Porkala- och Sibeliusgången

HSBs
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Medlemsinformation
Lägenhetsöverlåtelser

Under perioden har 89 st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat l0 st
andrahandsuthyrn ingar.
Styrelsens policy fiir andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis. Tillstånd från styrelsen
krävs for andrahandsupplåtelse.
Föreningen hade vid årets slut 1004 (1007) medlemmar.
Fast i ghets förvaltn in g
Styrelsen har under året haft l3st protokollforda sammanträden.
Adm in i strativ fastighetslorvaltare har varit H S B Stockholm.
Den ekonomiska lorvaltningen har utlorts av ISS Facility Services AB.
Lägenhetsforteckningen hanteras av ISS Facility Services AB.
Fastighetsskötseln har ombesörjts av Primär fastighetsftirvaltning AB.

Försäkring
Fastigheten var fullvärdeftirsäkrad i Folksam under verksamhetsåret 2014. From 2015-01-01 är
fastigheten fullvärdeforsäkrad i Protector. I ftirsäkringen ingår ansvarsfiirsäkring ftir styrelsen,
skadedjursforsäkring och även tilläggsftirsäkring ftir bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter
hemftjrsäkringen. )

Ekonomi
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen Q,ggg:tzzg} d.v.s. föreningen är
en äkta bostadsrättsförening.

Övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift pä2,5 oÄ av
basbeloppet (2015 : I I l3 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med I % av basbeloppet (201
kronor) vid varje pantsättning.

5:

Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Reservering yttre reparationsfond (tkr)
Saldo yttre reparationsfond (tkr)

2014
373
7 994
40,6
192,5
ll 736
25 849
46

2013
718
I 345
34,1
170,9
ll 736
l8 890

45

2012
730
199
32,3
76,5
ll 623
14847

45

20tl
43 777
2 901
32,4
97,2

6 996

l0

441

Årsavgift bostäder kronor/kvm per

balansdagen

703
I 617
2
1

kvm
Årsavgiftsutvecklingi%
HyresutvecklingioÄ
Lån kronor per 61.343

För definitioner av nyckeltal, se Not

I

Redovisningsprinciper.

10

698
1 857
0
2

698
I 876
2
2

684

I 895
2
2

445
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

förlust
årets vinst
ansamlad

-19 940 911
7 994 056
-ll 946 915

behandlas så att
reservering till yttre reparationsfond
ianspråktagande av yttre reparationsfond

i ny räkning

I 1 736 000
-2 959 l0l
-20 723 214
-tt 946 9t5

överföres

Föreningens resultat och ställning i övrigt fiamgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
ti I läggsupplysningar.

ll

(t6)
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Not

Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelsei ntäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Drift och underhållskostnader
Förvaltnings och övriga externa kostnader

3,4

Personalkostnader

6

5

20t4-01-0t
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

46373 176

45 7t7 7t7

90 038

160 913

46 463 214

45 878 630

-28 s62 836

-33 000 776

-2 008 34s
-868 071

-1 465 778
-1 120 566

-4 s17 083
-3s 9s6 334
10 s06 880

-5 721 807

Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningsti

II

gångar

mma rörelsekostnader
Rörelseresultat
Su

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-41 308 929
4 569 701

88 442

105 893

-2 60t 266
-2 st2 824
7 994 056

-3 330 4r3
-3 224 520
I 345 t8l

Resultat före skatt

7 994 0s6

I 345 l8l

Årets resultat

7 994 056

I 345 181

T2
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Not

Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anlä ggningstillgån gar

M ate riella anlögg ning stillg ång a r
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och forskott avseende
materiel la anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
F inans ie lla anlögg

n

7

t64 238 410

168737 693

8

35 600

53 400

0

748 750

164 274 0lO

169 s39 843

ings tillgå ng ar

l0

Andra långfri sti ga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 258
1 258

I

235

I

235

t64 27s 268

t69 s4l 078

194 392

132 649
241 102

Omsättnin gstillgån gar
K o r tfris ti g a fo r drin g a r

Hyres-, avgifts- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

ll

11 971 128

t2

2 s68 406
l4 733 926

tt

2 466'.l16
13 846 467

Kassa och bank
Kassa och bank

6 421

Summa kassa och bank

6 427

5 191
5 191

14 740 353

13 851 658

179 015 621

t83 392 736

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

13
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Not

Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
l3

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Upplåtelseavgifter
Yttre reparationsfond
Summa bundet eget kapital

24 412 621
34 407 488
25 848 537
84 668 6s2

24 351 772
32237 718

-19 940 91 I
7 994 0s6

-14 328

-ll

-12 982

l8 890 397
75 479 887

Ansamladfi)rlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa

fritt

t4

eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

15

83t

72 721 737

62 497 056

98 590 895

112 758 262

47 426

30 126

98 638 321

112 788 388

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

946 915

0t2

I 345 l8l

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

2

Skatteskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och lorutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

602 895

I

5n

044

2 264 513

189 283

88 761

l0l

16

t7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

832

175 884

l0l

401

4 244 510

4 476 733

7 655 564

8 t07 292

179 015 622

r83 392 736

l3l

278 000

131 278 000

131 278 000

131 278 000

lnga

Inga

STÄLLDA SÄTBRTTETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Panter och diirmed jömfi)rliga siikerheter som har stiillts
s kulder oc h avsiittningar

Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

t4

fi)r

egna
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Tilläggsupplysningar
Not

I

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas ftir forsta gången i enlighet med BFNAR 2009:l Årsredovisning i mindre
ekonomiska.föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det
närmast föregående räkenskapsåret.

Skatter och avgifter
Fastigheten har åsatts värdeär 1977

Förinkomstäret2014 uppgårdenkommunalafastighetsavgiftenlorflerbostadshustill

l2lTkronorper

bostadslägenhet, dock högst 0,3 Yo av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.
För lokaldelen beskattas foreningen med

10Ä

av taxeringsvärdet.

lntäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter,
kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat
underskott från ltiregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 22 oÄ.
Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till 86370 465 (86310 465) kronor.

Föreningens fond ftir planenligt underhåll
Reservering och ianspråktagande av underhållsfonden ingår i styrelsens forslag till resultatdisposition
och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond.

Anläggnin gstillgån gar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn
väsentligt restvärde. Utgifler för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

till

Markvärdet är inte föremål for avskrivning.

Vid övergång till nytt regelverk har föreningen gått ifrån tidigare princip med progressiv plan och
övergått

till

en 100-årig plan. Följande avskrivningar tillämpas:

Byggnader
Om- och tillbyggnader före

100 år

2014

10-50 år

Markanläggningar

20-30 är

Maskiner och andra tekniska anläggningar
lnventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar värderas
genom nedskrivning.

till

5-10 år
5 år

anskaffningsvärde. Bestående värdenedgång hanteras

15
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Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning (tkr)
Rörel sens huvudi ntäkter.

Resultat efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men ltire extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

t6
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Not 2 Rörelseintäkter
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkter garage och p-platser
Hyresintäkter övriga
Årsavgifter bostäder
Kabel-TV / Internet

|

2014

2013

547 993

703 068

756 034

|

756 442

2 058 383

2 032 890

92 592

89 882

40 997 574

40 252 843

I 238 306

Hyresbortfall ./.
Debiterade avgifter
Övriga ersättningar och intäkter

1

236 570

-361 506
43 800

-397 778

90 038

160 913

46 463 214

45 878 630

43 800

Not 3 Underhållskostnader
2014
3 182 821
2 959 70t
6 142 522

Löpande reparationer
Reparationer och underhåll enligt underhållsplan

2013
3 233 868
4',711 860
8 011 728

Not 4 Driftkostnader
2014

2013

Markförvaltning

891 573

Fastighetsskötsel

722 163

Städning

778 221
825 124

1 032 075

394 490

722 428
194 409

Fastighetsel

I

84 916
446 212

r 611 380

Uppvärmning
Vatten

7 341 581

7 769 570

I 220 717

r 380

Sophämtning

I

Admini strativ fasti ghetslörvaltning
Bevakning
Besiktning

Container/grovsopor
Fastighetsförsäkring
Sj älvrisk/reparation ftirsäkringsskador
Tomträttsavgälder

065 572

690 463

852

591 708

548 594
622 182

I

429

t34

2 823 496

2 823 634

450 038

5t5 237

I

116 741

22 420 314

t7

I

972 256

I 231 s82

Fastighetsskatt / Fastighetsavgift

264 439

040 476

840 793
613 883

Kabel-TV
Internet

1

I

235 844

I 110980
24 989 049

HSBs
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Not 5 Förvaltnings- och övriga externa kostnader
Administration, kontor och övrigt
Revisionsarvode
Rev isionsarvoden internrevisor

Förvaltningsarvode
Konsultkostnader kontor

2014

2013

300 008
45 000
20 000

315 759

s30 617

514 333

4s 000

l8

000

Övri ga externa tj änster/kostnader

s93 9s6
286 643

Övri ga förbrukningsinventarier/material

100

4l I

355 404
94 082

Hyra av inventarier och verktyg

t3t

709

t23 20t

2 008 344

0

I

465 779

Not 6 Personalkostnader
2014
Styrelsearvode

Valberedningen
Lön övriga

250 000

2013
250 000

20 400

0

4t

Semesterersättning kollektivanställda

Förändring av semesterlöneskuld
Ombudsarvode

ilersättningar skattefria
Bilersättningar skatteplikti ga
B

Sociala avgifter

Särskild löneskatt
Utbildning
Premier för arbetsmarknadsft rsäkringar
Personalrepresentation, ej avdragsgill

496

1l

371

5 122
-5 702
3t7 802

1l

071

439 675

0

296

-21699

0

160

188 055

248 079
9 146

6 787

45 516
40 122

0

27 977
16 134
868 071

18

26 229

I

120 566

(16)
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Not 7 Byggnader och mark
2014-12-31
Ingående anskaflningsvärde byggnad
Ingående

an

187 173 850

skaffningsvärde markanläggningar

33 415 275
220 s89 tzs

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2013-12-31
187 173 850

33 415 275
220 589 125

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 350 715

-46 147 425
-5 704 007
-51 851 432

Utgående redovisat värde

164 238 410

168737 693

Taxeringsvärden byggnader

302 81

Taxeringsvärden mark

102 504 000
405 315 000

405 315 000

138 222 108

141 660 258

0

0

Ingående avskrivningar

-51 851 432
-4 499 283

Bokfört värde byggnader
Bokfiirt värde mark

I 000

138222 108

302 81

I 000

102 504 000

t4t

660 258

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

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
In

2014-12-31
s 498 382
s 498 382

gående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2013-12-31

5 498 382
5 498 382

t82

Ingående avskrivningar

-5 444 982

-5 427

Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-17 800
-5 462 782

-17 800
-5 444 982

35 600

s3 400

Utgående redovisat värde
I restvärdet ingår en kopiator med 35 600 (53 400).

t9
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Not 9 Pågående ombyggnationer

2014-12-31
In gående anskaffn

i

n

2013-12-31

748750
750

gsvärden

Omklassificeringar
Stammar-våtrum och fönster

247 500
-247 500
556 250

-748

Markytor Sveaborgsgatan
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

192 500
748 750

Utgående redovisat värde

0

748 750

Konsultkostnader gällande stambyte har påbörjats under 2012 och Itir markytor 2013,
Projektkostnaden 2012 med247 500 kronor har omklassificerats till stammar- våtrumsprojektet.
Projektkostnaden 2013 med 748 750 kronor har omklassificerats till kostnadskonton för stammar-våtrum
samt markytor.

Not 10 Aktier och andelar, långfristiga innehav

2014-12-31

2013-12-31

Namn

500
'758
1 258

HSB
Fonus

500

I

735
235

Not 11 Ovriga fordringar
2014-12-31
4 937
942 571
4 066

Avräkning skattekonto
Andra kortfri sti ga fordrin gar
Vidarefakturering
Avräkningskonto ISS Facility Services AB

I

I 019 554

tl

97t 128

2013-12-31
4 909

5l

586
0

I

I

lt

190 607

247 102

Not 12 För:utbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda forsäkringspremier

Förutbetald vattenavgift
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetald bredbandsavgift
Fö rutbetald sops u g sav gi ft
Förutbetald HSB forvaltning
Förutbetald kabel-TV
Övriga fiirutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31

2013-12-3t

852 273

840 793

88 667

r0 592

705 874

70s 924

309 450

308 62s

9rr

224 464

200 419

195 592

ss 226

131 604

246

109 586

2 s68 406

20

49

t2l

2 466 7ts

HSBs Brf Porkala nr 249
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Not 13 Förändring av eget kapital

Inbetalda Övr bundet
insatser eget kapital
24 351 112
Belopp vid årets ingång
Ökning av insatskapital
60 855

32 231 718

rep Balanserat Årets
fond
resultat resultat
r 345 181
t8 890 397 -14 328 0l l
Yttre

ökning av
2 169 770

upplåtelseavgift
Disposition av föregående
års resultat:

Årets resultat
Belopp vid årets

utgång

24 412

627

34 407 488

6 958

140

25 848

537

Reservering/ianspråktagande till/från yttre reparationsfonden har skett med
kronor enligt stämmobeslut.

ll

-5

612959

-19 940

970

-1 345

l8l

7 994 0s6
7 994 056

'736 0001-4 777 860

Not 14 Analys av kassaflöde

2014-12-31
Årets resultat
Justering för avskrivningar som inte ingår i kassaflödet

Likviditet från resultatet

056
4 517 083
12 5ll 139
7 994

2013-12-31
1 345 l8l
5 721 801
7 066 988

Förändring Kortfristiga fordringar (lB - UB)
Avgår förändring avr.kto ISS redovisas som likvida medel
Förändring Kortfristiga skulder exkl. lånedel (UB - IB)

-88',7 459

-6 809 431

-171 053

5 909 459
-1 099 432

Likviditet från rörelsekapitalet

-937

Ackumulerad likviditet från rörelsen

t21 261

25t

-l

999 410

1l 573 888

5 067 578

748 750

-501 250

Pågående arbeten

r7 300

Depositioner

Amortering lån

-14 740 356

-1

Likviditet från investeringar och lån

-t3 974 306

-l

Upplåtelse av lägenheter
Förändring. eget kapital

tt4

186
67s 436

2 230 625
2 230 625

2 s14 31s
2 514 375

-169 793

s 906 517

Årets kassaflöde

Likvida medel
Långfristiga innehav i HSB

&

Fonus

Kassa och bank

Avräkning ISS Facility Services AB
Likvida medel vid årets slut

r

1 258

| 235

6 427

5l9l

r 019 554

tl

027 239

1

1 190 607

ll

197 033

Ett tillräckligt kassaflöde krävs lor att möjliggöra underhåll och återinvestering i fastigheten, genom att
placera medel för underhåll och/eller amoftera på fastighetens lån.

2l

HSBs

Brf Porkala nr
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Not 15 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Räntesats
o/
/o

Långivare

Lånebelopp
2014-t2-31

Lånebelopp
2013-12-31
5 438 594

Stadshypotek AB

0

Stadshypotek AB

0

I 685 307

Stadshypotek AB

0

2 574 266

Stadshypotek AB

1,770

12 156 078

t2 281 078

Stadshypotek AB

1,770

6777 868

6 846 680

Stadshypotek AB

1,770

9 688 345

9 787 969

Stadshypotek AB

1,770

1,750

l3 145 398
I 852 500

t3 278 862

Stadshypotek AB
Stadshypotek AB

0

735 934

Stadshypotek AB

0

885 666

Stadshypotek AB
Stadshypotek AB

0

795 834

0

744 488

Stadshypotek AB

0

847 303

4 718 882
4 826 533

I

871 500

Stadshypotek AB

1,770

4 670 8s4

Stadshypotek AB
Stadshypotek AB

1,980

4777 409
2917 690

Swedbank hypotek AB
Swedbank hypotek AB

1,562

8 941 588

9 034 592

1,562

7 642088

7 721 692

Swedbank hypotek AB

1,562

12 213 639

Swedbank hypotek AB

1,1

l8

Swedbank hypotek AB

1,562

8 665 145
5 745 188
99 193 790

1,770

Kortfristig del av långfristig skuld
Om fem år beräknas skulden

-602 89s

till kreditinstitut uppgå till

96

l9l

2947 614

12

35t 919

8 7s4 24s

5 805 188
tl3 934 146

-l

175 884

596 kronor.

Not 16 Övriga skulder
2014-12-31
Källskatter
Avräkning lagstadgade sociala avgifter

49 585

2013-12-31
49 048
52 353

101 832

101 401

52 247

22

nr 249
Org.nr 716417-7987
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Not 17 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
2014-12-31
3 612
20 210
103 6s2
2623 705

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna riintekostnader
Förskottsbetalda hyror och avgifter
Upp lupna drift skostnader

I

Uppl upna uppvåirmningskostnader

Upplupna elavgifter
Upplupna renhållningsavgift er
Upplupna reparationer och underhåll
Beriiknat arvode ftir revision
Övriga upplupna kostnader och ft)rutbetalda intåikter

10 449
12 430

224 604

2 46s 176

0

s6 968

168 298

I 030 s14

137 985

r47 354

36294
0

s\

437

319 325

60 000

50 000

90 753

rc8 475
4 476732

4 244 509

Kisra2015-

2013-12-31

0s-År
Stefan Sigfried

Selwan Refat
Suppleant

q

HSB Representant

Revisorspåteckning
lämnats.

Jörgen

a

/r*

,flöt'f

Radsionsberåttslssn ir/r,llcr
, från *bndardutlbrmnlngen.

cåehed

BORevsion AB Utsedd av HSB Riksftjrbund

Av föreningen vald revisor
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ffiBt:Rs\risic:nffi
Revisionsberättelse
Till lorreningsståmman HSB Bastadsråittsförening Fortala nr 249 i Stackhoim, crg,nt. 71U17:7987
Rapport om årsredovisninEen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsförening Porkala nr 249 i Stockholm fiir år 2014.

Det år styrelsen som har ansvår€t för att uppråtta en

ån-

redovisning som ger err råttvisande bild enligt årsredovisningslagen nch får den interna kontroll ssm styrelsen bedömer är
nodvåndig för att upprålta en årsredovisning som inte innehåller
våsentliga felaktigheler, vare sig dessa beror på oegentligheler
elier på fel.

Mitt ansvar år att uttala mig onr årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt lnternational
Standards on Åuditing och gcd revisionssed i $verige, Dessa
standarder kråver atl jag löljer yrkeseliska kråv såmt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhel att årsredovisningen
inte innehåller våsentiiga felakiigheter.
En revisian innefattar att genom olika åtgärd*r inhåmta

revisionsoevis om belCIpp cch annan informalion i årsredovisningen. Revisom våljer viika åtgårder som ska utföras,
blånd ännåt genom att bedÖma riskema för våssntligå feläktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlisheter Bller på
fei, Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrnllen som år reievanla för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en råttvisande biid i syfi* atl utforma
granskningsåtgårder som år åndamålsenliga med hånsyn lill
omsländigheterna, men inte isyfle att göä elt uttälande om
effektivitelen i föreningens interna kontrsll, En revision innefattar
också en utuårdering av ändamålsenligheten i de redavisningsprinciper som har anvånts och av rimligheten islyrelsens uppskattningar i redovisningen, liksam en ulvårdering av den övergripånde presentationen i årsredovisningen,
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåmlat är tillråckliga mh
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Granskningen visår att felaktig information ett tidigare
råkenskapsår låmnats orn en päntsåttning, En tidigare medlem har
dämed såkerhet i en bo$tadsrått och enligt uppgifi har panthavare
nu fram{ö{ krav behåffande pantsättningen. Den infornalion snrn
inhåmtats vid revisionen visar atl detta eventuelrt kan medföra ett
krav på fcreningep uppgående tlll ca 1 mkr. vilket inte har beaktats
i årsredovisningen och vilket i sig inie utgör ett våsentligt fel i
årsrdovisningens resultat- och balansråkningar,

.:1 r,'

Utöver min revision av årsredovisningen har iag åven ufört en
revision av förslaget till dispositioner betriiffande föreningens vinst
eller förlust sarnt styrelsen$ förvaltning för HSB
Ecstadsråttsförening Forkala nr 249 i $tockhalm för år 2014.

Det är styr*lsen som har ansvarel fft förslaget till ditpositioner
betråffande föreningens vinst eller förlust, och det år slyrelsen $gm
har ansvaret för förvallningen enligt bostadsråttsiagen,

Mitt ansyar år alt m*d dmlig såkerhet utiala mig om förslagel till
dispo*itioner av föreningens vinst eller forlust och orn förvaltningen
på grundval av min revisinn" Jag har utfört revisionen enligt god
revisianssed i Sverige.

Sam underlag för mitt uttalande om styrelsens för*lag lill
dispositioner betraffande föreningens vinst eller fiiriust har jag
granskat om {örsiaget är forenligt med bostadsråttslagen,
Som underlag för miit uttalande 0m ansvarsfrihet har jag utöver
rnin revision av ånsredovisningen granskal våsentliga beslut,
åtgårder och förhållanden i föreningen för aft kunna bedöma om
någon styrelseledamot år ersåttningsskyldig mot föreningen. Jag
har även granskal cm någon styrelseiedamot på annai sålt har
handlat i strid med åmredovisningslagen elier föreningens st#gar,
Jag anser att de reuisionsbevis jag har inhårntåt år tillråckliga och
åndamålsenliga som grund för mina ultalanden,

Jåg tillstyrker att föreningsståmman behandlar resultatet enlig
förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvanfrihet för råkenskapsåret.

Utan att det påverltar mina uttalanden ovan villjag nolera ått
{örcningen redovisar etl underskatt Enligi löreningens sladgar ska
avgiftema båra föreningens kostnader och avsåttningar titl fcnder, I
förvaltnin gsberiiltelsen redogörs för hur årets hcr,gre avskrivningar
har påverkat resultatet, Av årcredovisningen framgår ackså att det
finns ett positivl kassaflöde från verksamheten.

Min medrevisor har valt atl låmna en egen revisionsberåttelse,
Enligt min uppfaltning ger årsredovisningen, förutom effekterna av

4 juni 2015

det förhåliande som heskrivs i styckel "Grund för uttalande med

reservälicn', en i alla väsentliga avseenden r{lttvlsande
föreningens finansiella stållning per 31 decernber 2014
dess finansiella resultat iör året enligl årsredovisningslagen"
Förvallningsberäfielsen år förenlig med årsredovisningens

delar.

cvriga

Jag tillstyrker att föreningsstiimman fastställer resultatråkningen
och balansråkningen för föreningen,

Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen undertecknas av
samtliga $tyrel$eledamöter. Ledamoten $elwan Refat har valt att
inte underteckna år,sredovisningen.

Jörgen Gotehed
EoRevision

Revkionsberiitlelse
Till frreningsståmman i HSB Bostadsrättsfrrening Porkala nr 249 i Stockholm, org. nr. 71641'7-7987.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utft;rt en revision av ånsredovisningen ftir HSB Bostadsrättsfiirening Porkala nr 249 i Stockholm for

år

2014.
SErelsens ansvar för,årsredovisningen
Det åir stlnelsen som har ansvar€t ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och fiir den interna kontroll som styrelsen bedömer äir nödvändig ftir att upprätta en
årsredovisning sorn inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns

tmswr

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utftirt revisionen med
målsätbringen att denna skall vara så korrekt och sanningsenlig som möjligt samt överensstiirnma med en s.k.
god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utftirt revisionen frr att söka uppnå en rimlig såikerhet att årsredovisningen inte innehåller viisentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inh?imta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn vii[ier vilka åtgiirder som ska utftiras, bland annat genom afi bedöma riskerna ftir
väsentliga felaktighaer i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta ftir hur ftireningen upprättar
årsredovisningen fiir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgåirder som iir iindamålsenliga
med hiinsyn till omstiindigheterna" men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i frreningens
intema kontroll. En revision innefattar också en utviirdering av iindamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvtints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utviirdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåimtat lir tillräckliga och ?indamålsenliga som grund fiir vara
uttalanden.

Uttalanden
Enligt var uppfattning har åtsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
våisantliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella sällning per den 3l december 2014 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir
forenlig med arsredovisningens övriga delar.

Vi tiilstyrker diirftir aff ftireningsstämman faststiiller resultatriikningen och balansr?ikningen ftir ftlreningen.
övriga upptysningar
Som ftirtroendevald revisor och revisorssuppleant har vi bedrivit vårt revisionsarbete i nlira samarbete med
den revisor som enligt fiireningens stadgar utses av HSB:s Riksftirbund. Under revisionsarbetet har da dock
visat sig kräva att ftireningens revisorer avliimnar två skilda revisionsberättelser. Viss justering av den
standardtext som iir tillämplig ör auktoriserade revisorer anslutna till FAR har dåirftir erfordrats. Dessa Zir

dock av trivial karaktär.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiidattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt en revision av fiirslaget till dispositioner
behiiffande ftireningens vinst eller frrlust samt styrelsens R)rvaltning ftir HSB Bostadsrättsfilrening Porkala
w249 i Stockholm fiir år 2014.
SErelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner beträffande fiireningens vinst eller ftirlust,
och det iir styrelsen som har ansvaret fiir frrvaltringen enligt bostadsrättslagen.
25

Revlsorns ansvdt

Vårt ansvar ?ir att med rimlig säkerhet uttala oss om forslaget till dispositioner av föreningens vinst eller
ftirlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfurt revisionen med målsåittrringen att
denna skall vara så korrek;t och sanningsenlig sorn möjligt samt överensståimma med en s.k. god revisionssed

i Sverige.
Som underlag ör vårt uttalande om styrelsens lörslag till dispositioner behåiffande fbreningens vinst eller
förlust har vi granskat om fiirslaget är ftirenligt med bostadsrättslagen.
Som underlag fl5r vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgåirder och ftirhåJlanden i fiireningen ör att kunna bedöma om någon styrelseledamot iir
ersättningsskyldig mot ftireningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med bostadsriittslagen, årsredovisningslagen eller frreningens stadgar.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhiimtat

?ir

tillräckliga och Elndamålsenliga som grund fiir våra

uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att ftireningsstämman behandlar resultatet enli5 ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

ftr

riikenskapsaret.

Stockholm den 1 juni 2015

Sigurd Eliasson
Av foreningen vald revisor

Av fbreningen vald revisorssuppleant
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Andrad text för arvoden
Arvodena betalas ut från två summor, ett huvudarvode till ledamöter och suppleanter att
besluta om ftjr deltagande på styrelsemöten eller for den funktion de har i styrelsen. Samt ett
extraarvode att delas ut ftir utebliven arbetsinkomst när ledamöter och suppleanter jobbar på

till exempel dagtid och måste ta ledigt från sina jobb.
Detta innebär att de som är pensionärer, studerande eller är arbetslösa inte kan fä
ersättning även om de tar tid från till exempel bokskrivande eller sökandet efter ett nytt jobb
eller annat på dagtid. Alltså innebär detta att ledamöter som gör samma arbetsinsats - tex går
på ett möte med jurister - så kan bara de ledamöter som har en arbetsinkomst ffi del av denna

del av extraarvodet trots att de utfrr samma arbetsinsats.
Därftir borde formuleringen ändras så att även andra än de som har inkomst från jobb kan
fä ersättning när de tar tid från sådant de arbetar med ftir att göra samma saker som andra i
styrelsen kan få ersättning ftir.
Styrels en

fiireslår diirfi)r stiimmun

att texten:
"extraarvode max 100 000 kr/år iförlorad arbetsinkomst efterförhandsbeslut av
styrelsen.

"

rindras

till:

" extraaryode max 100 000 lcr/år att utbetalas
förlorad arbetsinkomst, att beslutas av styrelsen."

27

för extra arbetsinsatser, till

exempel

vid

Valberedningens förslag

till val

av styrelse vid

brf Porkalas årsmöte i juni 2015

En valberedning arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningsstämman och har till uppgift
att foreslå lämpliga kandidater till fortroendeuppdragen i brf:s styrelse for ettltvå år framåt.
Förslag till revisorer. Samt arvoden.

Vi

blivit valda och ffitt uppdraget av ftireningens medlemmar på stämman 2014. Vi har
valt att inbjuda en i taget av dem som velat träffa oss och bli intervjuade.
har

Vi har varit tillgängliga och villiga att möta alla som velat träffa valberedningen och tala med
oss oavsett om man sökt "plats i styrelsen" eller bara önskat information om styrelsearbetet.
För att tillmötesgå styrelsens och revisors önskemål nominerar valberedningen inte till omval
en styrelseledamot, Selwan Refat, som nu suttit ett år och även blivit intervjuad av oss.

Valberedningen

vill nominera

folj ande

:

Styrelseledamöter
Christian Skontorp
Bela Johansson
Arne Eriksson

omval2 är
omval2 är
nyval 2 är

Anne Hafez
Mats Björndahl
Anna Berg
Rolf Edberg

omval I år

nyval
nyval
nyval

1 år
1 år
1 år

Suppleanter på ett år
Göran Lindgren
Jagf ot Rai

Revisor
Sigurd Eliasson
Revisorsuppleant
vakant

suppleant nr 1
suppleant nr 2

omval 1 år

Arvode till styrelse
oforändrat d.v.s. 250 000 kr/år som huvudarvode
och extraarvode max 100 000 kr/år i ftjrlorad arbetsinkomst efter örhandsbeslut av styrelsen.

Arvode

till revisorena

20 000 kr/år

Akalla den 30 maj 2015
Katja Jalovaara (sammankallande) Kristina Bah och Fatemeh Järlström
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STADGAR
för

HSB Bostadsrättsförening Porkala nr 249 I Stockholm
a

Föreningens firma och ändamål
.\\'

.{8

1

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsfiirening Porkala nr 249 i
Stockholm
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter ltir permanent boende och lokaler åt medlemmama till
ny.ttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmamas
ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att fiämja studieoch fritidsverksamhet inom foreningen samt ltir att stärka gemenskapen och
tillgodose gemensamma intressen och behov, lrämja serviceverksamhet
med anknytning till boendet.
Bostadsrätt är den rätt i liireningen, som en medlem har pä grund av
upplåtelsen.

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Föreningens säte

$2

Förcningcns styrelse har sitt säte i Stockholm

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamcntc,
bolagsskifte eller liknande liirvärv och örvärvaren inte antagits till
medlem, fir löreningen uppmana liirvärvaren att inom sex månader från
uppmaningen visa aft någon, som inte får vägras inträde i fiireningen.
lörvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte liiljs,
Iår bostadsrätten tvångsliirsäljas enligt tl kap bostadsrättslagen för
liirvärvarens räkning.

Ogiltighet vid vägrat medlemskap
.\T

9

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras
medlemskap i liireningen.
Detta gäller intc vid exckutiv ftrsäljning eller vid tvångsliirsäljning
enligt bostadsrättslagen. Har i dessa lall ltirvärvaren inte antagits som
medlem skall liireningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning utom i lall
då en juridisk person enligt 6 kap 1 $ andra slycket bostadsrättslagen 1år
utöva bostadsrätten utan att vara medlem.

Rätt fiir juridisk person som är medlem att fiirvärva bostadsrätt

Samverkan

rT 1'0

JIJ
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det löljande kallad
HSB. HSB skall vara medlem i foreningen.
Föreningens verksamhet bör bedrivas i samverkan med HSB.

Enjuridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen fär inte utan
samtycke av löreningens styrelse genom överlåtelse ltirvärva bostadsrätt till

Allmänna bestämmelser om medlemskap i ftireningen

Rätt att utöva bostadsrätten

en bostadslägenhet.

$4

.$ 11

Inträde i löreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt
genom upplåtelsc i föreningcns hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens

Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, lår denne utöva
bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i

hus.

öreningen.

Annan juridisk person än kommun eller landsting som
bostadsrätt till bostadslägenhet ffir vägras medlemskap.

örvärvat

$5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från de1 att
skriitlig ansökan om medlemskap kom in till fiireningen, avgöra frågan om
medlemskap. Som underlag 1ör medlemskapsprövningen kan löreningen
komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.
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[)en som en bosladsrätt övergått till fir inte vägras inträde i liireningen,
om de villkor fiir medlemskap som loreskrivs i { 4 är uppfyllda och
föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Om det kan
antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i
bostadsrättslägenheten har Iöreningen i enlighet med regleringen i $ 1 rätt
att vägra medlemskap.
Medlemskap Iär inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ålder,
ras, hudl?irg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller
sexuell läggning.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare 1år utöva bostadsrätten
trots att dödsboet inte är medlem i ltireningen. Tre år efter dödsfallet, 1år
ltireningen 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 fir
vägras inträde i floreningen, har frirvärvat bostadsrätten och sökt
medlemskap. Om uppmaningen inte löljs, 1år bostadsrätten tvångsförsäljas
enligt 8 kap bostadsrättslagen fiir dödsboets räkning.
Motsvarande andra stycket gäller förjuridisk person om denne har
panträtt i bostadsrätten och örvärvet sker genom tvångs1örsäljning enligt
bostadsrättslagen eller vid exekutiv forsälj ning.

Formkrav vid iiverlåtelse

$/2
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas

skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen skall
innehålla uppgifl om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris.
Motsvarande skall gälla vid byte och gåva.
Om överlåtelseavtalet inte upplyller lormkravet är överlåtelsen ogiltig.
Föreningens organisation

.tz
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Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make 1år maken
inte vägras medlemskap i fureningen. Vad som nu sagts äger rnotsvarande
tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergätt till annan
närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.
För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall
beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas av
makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende
närstående personer.

/J

Föreningens organisation består av:

Iöreningsstämma

stlrelse
revisorer
valberedning

Räkenskapsår och årsredovisning

! tl

Föreningens räkenskapsår omlattar tiden I januari 3 I december.
Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorema avlämna
årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och
1örvaltnin gsberättelse.
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Föreningsstämmå
$ 15

Beslut vid stämma

Ordinarie litreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången
av varje räkenskapsår.
E,xtra stämma skall hållas när styrelsen llnner skäl till det. Sådan stämma
skall också hållas om det skritiligen begärs av en revisor eller av minst en
tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall

behandlas.

.rt
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Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har lått mer än
hälften av de avgivna röstema eller vid lika röstetal den mening som
stämmoordföranden biträder. Vid val anses den vald som har lätt de flesta
röstema. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat
beslutas av stämman innan valet liinättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i
bostadsrättslagen.

Kallelse
.\\
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till

stämma

Styrelsen kallar till liireningsstämma.
Kallelse till stärnma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall
törekomma på stämman.
Kallelse fär utliirdas tidigast fyra veckor liire stämman och skall utl?irdas
senast två veckor löre ordinarie och senast en vecka ltire extra stämma.
Kallelse uttärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fästighet.
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars
postadress är känd ftr ltireningen om
l. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som
fcireskrivs i stadgama, eller
2. ltireningsstämma skall behandla fråga om
a) löreningens försättande i likvidation eller
b) fureningens uppgående i annan förening genom fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig
plats inom föreningens fastighet eller genom brev.
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Om ett beslut som fattats på 1öreningsstämma innebär att cn lägcnhet
som upplåtits med bostadsrätt kommer att lorändras eller i sin helhet
behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en orr- eller
tillbyggnad skall bostadsrättshavaren ha gätt med på beslutet. Om
bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå
giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och
det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
2J
Om ett beslut innebär att foreningen begär sitt utträde ur HSB blir
beslutet giltigt om det fattas på två på varandra följande föreningsstänrnror
och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
.\l

Valberedning

!
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Vid ordinarie öreningsstämma utses valberedning ltir tiden intill
nästa ordinarie loreningsstämma hållits. En ledamot utses till
sammankallande i valberedningen.

Motionsrätt
! 17
f
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Medlem, som önskar visst ärende behandlat på
iireningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet

ordinarie
till styrelsen före

Valberedningen skall ftireslå kandidater

mars

till

de Iörtroendeuppdrag

dess

till

vilka val skall lörrättas på föreningsstämma.

månads utgång.

Protokoll

Dagordning
$ 18
På ordinarie stämmå skall

l.
2.
3.
1.
5.
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fiirekomma:

val av stämmoordltirande
anmälan av stämmoordltjrandens val av protokollforare
godkännande av röstlängd
lastställande av dagordningen
val av två personer att jämte slämmoordltirandcn.justera protokollet
samt val av rösträknare
liåga om kallelse behörigen skett

6.
7.
ll.
9.

styrelsens

årsredovisning

revisoremas berättelse
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. beslut i anledning av föreningens vinst eller ftrlust enligt den
fastställda balansräkningen
I l. beslut i fråga om ansvarsfrihet lor styrelseledamöterna

12.

Stämmoordfiiranden skall sörja liir att det fiirs protokoll vid
föreningsstämman. I fiåga om protokollets innehåll gäller
l. att röstlängden skall tas in i eller biläggas
2. att stämmans beslut skall ltiras in, samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges.
Senast tre veckor efter föreningsstämman skall detjusterade protokollet
hållas tillgängligt hos föreningen fiir medlemmarna.
Vid styrelsens sammanträdcn skall det loras protokoll, somjusteras av
styrelseordföranden och den y,tterligare ledamot. som styrelsen utser.
Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skall
loras i nummerföljd.
Styrelse
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Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst iyra

frägaomarvodenfiirstyrelseledamöterochrevisorerför
andra

mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för
ekonomiska ersättningar ör styrelseledamöter
13. val av styrelseledamöter och suppleanter
14. val avrevisor/erochsuppleant
15. val avvalberedning
I 6. erfbrderliga val till representation i HSB
I 7. övriga i kallelsen anmälda ärenden

suppleanter.Avdessautsesenledamotochhögstensuppleantfördenneav
styrelsen för HSB Stockholm; övriga ledamöter och suppleanter väljs på
ltireningsstämman.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs

ör

högst två år. Ledamot och

suppleantkanväljasom.Omheltnystyrelseväljspåliireningsstämman
skall mandattidenförhälften,ellerviduddatal närmasthögreantal,varactt
år.

Konstituering och fi rmateckning
På extra fiireningsstämma tår inte beslut fattas i andra ärenden än de

angivits i

kallelsen.

som

Röstning
.\\' 19

På fiireningsstiimman har varje medlem en röst. lnnehar flera
medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst.
Innehar en medlem flera bostadsrätter i liireningen har medlemmen endast

en

röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina örpliktelser

löreningen.
Ombud och
Jt

2,

mot

biträde

En medlems rätt vid liireningsstämma utövas av medlemmen
personligen eller den som är medlemmens ställltjreträdare enligt lag

i
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Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordörande och sekreterare.
Styrelsen utser också organisatör fijr studie- och fritidsverksamheten inom
löreningen.
Styrelsen utser lyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att två
tillsammans teckna ltireningens firma.

Beslutförhct
$ 28

Styrelsen är beslutltir när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter
är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande
Itirenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordliiranden biträder.
När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet ftir giltigt
beslut.

eller

genom ombud. Ombud skall örete skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten skall ltiretes i original och gäller högst ett år fiån utfärdandet.
Ombud ffir bara liireträda en medlern.
Medlem får på föreningsstämma medltira högst ett biträde.
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens
make/maka, registrerad partner, sambo, fträldrar, syskon eller bam fär vara
biträde eller ombud.
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Styrelsen eller firmatecknare ffir inte utan fiireningsstiimmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt.
Stlrelsen eller firmatecknare fir inte heller riva eller besluta om
väsentliga ltirändringar av ltireningens hus eller mark såsom väsentliga ny-,
till- eller ombyggnader av sådan egendom. Vad som gäller för ändring av
lägenhet regleras

i { 41.

Styrelsen eller firmatecknare fir ansöka om inteckning eller annan
inskrivning i föreningens fästa egendom eller tomträtt.

Revisorcr
.i{
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Bostadsrättshavarcns rättigheter och skyldigheter

Revisorema skall till antalet vara Ininst två och högst tre, samt högst cn
suppleant. Revisorer väljs av ordinarie löreningsstärnrra 1ör tiden intill dcss
nåsta ordinaric stämma hållits. dock skall en revisor alltid utses av HSB
Riksförbund.
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så. att revisioncn är avslutad och
rcvisionsbcrättclsen avgiven senast den 20 maj.
Styrelsen skall avge skrililig lirrklaring till ordinarie stämnrl övcr ar
revisorerna i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar.
Styrelsens rcdovisningshandlingar, rcvisionsberättelsen och styrelsens
förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga
1ör medlernmarna minst en vecka f-öre den f'öreningsstänrma, på vilken de
skall behandlas.

Avgifter till föreningen
.$

J1

Ärsavgiften lijrdelas mellan bostadsrättslägenhetema i förhållande till
lägenhetemas insatser. Ärsavgiften ska täcka bostadsrättsfiireningens
löpande verksamhet. Årsavgiftens storlek ska medge att reservering ör
underhåll av bostadsrättsliireningens lastighet kan ske enligt upprättad
underhållsplan. Om inre fond finns ingår även fondering liir inre underhåll.
Insats fiir lägenhet beslutas av styrelsen. Beslut om ändring av insats ska
alltid beslutas av liireningsstämma. Regler ftir giltigt beslut anges i
bostadsrättslagen. Styrelsen beslutar om årsavgiften storlek. Årsavgiften
betalas månadsvis senast sista vardagen liire varje kalendermånads början
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår
dnijsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiflen från liirlallodagen
till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt
liirordningen om ersättning för inkassokostnader mm.
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten,
elektricitet, sophämtning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter
fiirbrukning. För informationsöverltiring kan ersättning bestämmas till lika
belopp per lägenhet.
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Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter
beslut av styrelsen. Bostadsrättsloreningen år ta ut överlåtelseavgift av
bostadsrättshavaren med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet.
Bostadsrättsltireningen 1år ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet bestäms enligt sociallitrsäkringsbalken och fastställs ltir
överlåtelseavgilt vid ansökan om medlemskap och ltir pantsättningsavgift
vid underrättelse om pantsättning.
Avgift liir andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen.
Bostadsrättsltireningen får ta ut avgift lijr andrahandsupplåtelse av
bostadsrättshavaren med högst l0 procent av prisbasbeloppet per år. Om
en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna
avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.
Bostadsrättslijreningen ffir i övrigt inte ta ut särskilda avgifterliir åtgärder
som bostadsrättsliireningen ska vidta med anledning av lag eller liirfattning.

Underhållsplan
.\I JJ
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet
av törcningcns hus och årligen budgetcra samt genom beslut om
årsavgiliens storlek såkerställa erlbrderliga rrredel 1ör att trygga underhållct
av fiircningcns hus. Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendonr
besiktigas i lärnplig omfättning och i enlighet med föreningens

underhål lsplan.

Fonder
.il J4

lnom föreningcn skall bildas följande fbnder:
Fond för yttrc underhåll
Reservering av medel lör yttre underhåll skall ske i enlighet med antagen
undcrhållsplan enligl \ 33.
Dct övcr- cllcr underskott som kan uppstå på fiireningens verksamhet
skall, efter erfbrderlig underhållsfondering i enlighet med andra stycket,
balanseras i ny räkning.

Utdrag ur lägcnhctsftirtcckning
.\'15
Bostadsråttshavarc har rätt att på begäran tä utdrag ur
lägenhetsfiirteckningen beträllande lägenhet som han innehar med
bostadsrätt. Utdraget skall ange dagen 1ör ut1ärdandet samt

l.
2.

lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och tir riga utrymmen.
dagen 1ör l3olagsverkets registrering av den ekonomiska plan som

3.
4.
5.

ligger till grund för upplåtelsen,
bostadsrättshavarensnamn.
insatsen 1ör bostadsrätten. samt
vad som linns anlecknat rörande pantsältning av bostadsrätten.

31
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f]ostadsrättshavarcn skall på egen lrckostnad hålla lågenhelen r goll
skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar 1ör att såväl undcrhålla
sorn reparera lägenhetcn och att bckosta irtgiirdcrna. Föreningen svarar för
att huset och löreningcns fästa cgcndom i iir.rigt är r'äl underhållet och hålls
i gott skick.
Bostadsrättshavarcn bör tcckna ftrsiikring som omfhttar det underhållsoch reparationsansvar son följcr av lag och dcssa stadgar, för det l'all inte
bostadsrättsöreningen tecknat en motsvarande lörsäkring till 1örmån liir
bostadsrättshavaren. Fc!rutsättningcn fiir att bostadsrättshavaren skall kunna
ta denna lörsäkring i anspråk, är att bostadsrättshavrcn svarar för sjålvrisk
och i fijrekommande fäll kostnaden för åldersavdrag.
Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som fiircningcn lämnar
beträffände installationer avseende avlopp, värnre, gas, el, vattcn,
vcntilation och anordning ör infonlationsöverltiring. För vissa åtgärder i
lägenheten krävs styrelsens tillstånd cnligt g 4 l. Ätgärdcma skall alltid
utföras fäckmässigt.
Bostadsriittshavaren.s underhålls- och reparationsansvar 1ör lägenheten
omtättar bland annat:
o ytskikt på rummcns viiggar, golv och tak jämte den underliggande
behandling som krävs 1'ör att anbringa ytskiktet på ett läckmässigt sätt,
bostadsrättshavaren ansvarar också liir l-uktisolerande skikt i badrurn och
våtrum.
o ickc bärandc innerväggar, stuckatur,
. inredning i lågenheten och övriga utrymmen tillhörande lägcnhctcn,
erempelvis: sanitctsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/fiys och
tvättmaskin; bostadsrättshavarcn svarar också lor el- och vattenledningar.
avstångningsventiler och i lörekomnrande läll anslutningskopplingar på
r atlenledning till tlcnna inrcdning.
o lägenhetens )tter- och innerdörrar rned tillhörande lister, lbder, karrrr,
tätningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsriittsfijrcningen svarar dock
för rnålning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhctcns yttcrdörr
skall dcn nya dörrcn motsvara de normcr sorn vid utbytet gäller tilr
hrandkhssning oeh ljuddämpning.
. glas i tönstcr och dörrar samt spröjs på fönster,
. till fönstcr och lonsterdörr hörande beslag, handtag, gångäm,
tätningslistcr mm samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock lör
rrålning av utiliån synliga delar av lijnster/lönsterdiirr,
o målning av radiatorer och värrreledningar,
. ledningar lor avlopp, gas och vatten till de delar de är synliga i
lägenhctcn och bctjiinar endast den aktuella lägenheten,
. arnraturcr fiir vattcn (blandare, duschmunstycke mm).
. klämringcn runt golvbrunnenl, rensning av golvbrunn och vattenlås,
. cldstädcr och braskaminer.
. köksfläkt, kollllterlläkt. spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfliikt,
med undantag lijr bostadsrättsföreningens undcrhållsansvar enlig sista
stycket. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kriiver
styrelsens tillstånd,
o mätaftavla/gruppcentral/säkringsskåp och därifrån Lrtgående
elledningar i lågenheten. brytare. eluttag och fåsta armaturer,
. anordningar ftir informationsöverltiring som endast betjänar den
aktuella lägenheten från överlärnningspunkt/första uttag i lägenheten,
. brandvamare
. elektrisk golvvärme,
o handdukstorkl orn bostadsrättsföreningen Iörsett laigenhctcn mcd
vattenburen handdukstork som cn dcl av lägenhctcns värmcfcirsörjning
ansvarar bostadsrättstöreningen för underhållet,
. cgna installationer.
För rcparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada
på grund av utströmmande tappvattcn) svarar bostadsrättshavarcn cndast i
begränsad onrfattning i enlighet mcd bostadsrättslagcn. Dctta gäller även i
tillämpliga delar om det tlnns ohyra i lägenheten.
Ingår i upplåtelsen Iörråd, garage eller annat lägenhetskomplcmcnt har
bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dcssa
utrymmen sorn lor lägenheten enligt denna bestämmelse.
Om lägenheten är utrustad nred balkong, altan eller hör till lägcnhetcn
mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrätlshavaren
1ör renhällning och snöskottning. För balkong/altan svarar
bostadsrättshavaren 1ör målning av insida av balkongliont/altanliont samt
golv. Målning utförs enligt bostadsrättsliireningens instruktioner. Om
lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren därutöver se
till att avrinning liir dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att 1ölja löreningens anvisningar gällande
skötsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till fiireningen anmäla lbl och brister i
sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för enligt denna
stadgebestänrmelse eller enligt lag.
I
För att minska risken 1ör vattenskador byter föreningen ut själva golvbrunnen mot en ny utan kostnad fijr bostadsrättshavaren om denne låter en
auktoriserad våtrumsspecialist utföra renovering av badrummet och om
golvbrunnen inte har hyts tidigare.

Bostadsriittsfi)reningen svarar tör reparationcr av ledningar för avlopp,
värnre, gas, elektricitet, infonnationsiiverliiring och vatten, om {öreningen

har fitrsett lägcnheten rned ledningarna och dessa tjänar tler än en lägenhet.
l)ctsamma gäller för vcntilationskanalcr.
Förcningcn har därutöver underhållsansvarct tör ledningar för avlopp, gas;
vatton som föreningen liirsett lägenhcten med och som inte är synliga i
lägenheten. Bostadsrättsliireningen ansvarar vidare I'ör underhåll av
radiatorcr och vänreledningar i lägcnlrcten som föreningen ltirsett
lägenhctcn rrred. F'öreningen svarar också liir rökgångar (ej rökgångar i
kakclugnar) och ventilationskanaler som fi)rcningen lörsett lägenhetcn med.
.ri
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lJostadsrättsfiireningen lår åta sig att utliira sådan reparation och byte av
inredning och utrustning vilkcn bostadsrättshavarcn cnligt r\ 36 skall svara
lijr. []cslut härorn skall fättas på liireningsstänrnra och lär endast avse
åtgärd sorn furetas i samband rned ornfattande underhåll eller ombyggnad
av liircningens hus och som bcrijr bostadsrättshavarens lägenhet.
Förcningens åtgärder enligt dcnna bestänrmclse skall ske till sedvanlig

standard.
Jf -l'3

i
såsom

lJostadsrättshavaren ansvarar gentemot liireningen lor sådana åtgärder
lägenheten som har vidtagits av tidigarc innchavare av bostadsrätten,

rcparationer, underhåll och installationer sorr denns

utlört.

111
En bostadsrättshavare lär upplåta sin lägenhet i andra hand till annan lijr
självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Styrelsens
sarntycke begränsas till viss tid.
Samtycke bchövs dock inte,
om en bostadsrätt har liirvärvats vid cxckutiv försäljning eller
tvångslörsäljning enligt bostadsriittslagen av cn juridisk person som hade
panträtt i bostadsrätten och som intc antagits till medlem i foreningen, ellcr
orn lägenheten är avscdd 1ör perrnanentbocnde och bostadsrätten till
lägenheten innehas av en konrmun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underrättas orr en upplåtelse enligt andra stycket.
Vägrar styrelsen att ge sitt sanrtycke till en andrahandsupplåtelse lär
bostadsrättshavaren ändå uppläta sin lägenhet i andra hand om
hyrcsnänrnden lämnar sitt tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas
om bostadsrättshavaren har skäl liir upplåtelsen och fiireningcn inte har
någon belogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall av
hyrcsnämnden begränsas till liss tid.
I fiåga om en bostadslägenhet som innehas av enjuridisk person krävs
det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att
vägra samtycke.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtclso kan förenas med villkor.

l.

2.

.\l 4.5

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i
lägcnhcten, om det kan medföra nren 1ör föreningen eller någon annan
medlem i föreningen.

.\f -i9

Orn liireningen vid inträllad skada blir crsättningsskyldig gentemot
bostadsrättshavare tör lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall
ersättningen beräknas utifrån gällande fiirsäkringsvillkor.

.r 46
Bostadsrättshavaren
än det avsedda.

får inte använda lägcnheten lör något annat ändantål

Förcningen får dock endast åbcmpa avvikelse som är av avsevärd
betydelse för föreningen eller någon mcdlem i {öreningen.

.i$./fi
Om bostadsrättshavaren försumrnar sitt ansvar 1ör lägenhetens skick

enligt N 36 i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det flnns
risk 1ör omfattande skador på annans egcndorn och inte efter uppmaning
avh.jälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, lär fiircningen
avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens

bckostnad.

.\{./1

Bostadsrättshavaren tär inte utan styrelscns tillstånd i lägenheten utlöra
ätgärd som innelättar
l. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar tör avlopp, vän.ne, gas, vatten, eller
3. annan väsentlig liirändring av lägenhetcn.
Styrclsen fär inte vägra aft medge tillstånd till cn åtgärd som avses i
liirsta styckct om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet lör

Förverkandeanledningar
Jl,/8
Nyttjanderätten trll en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som
tillträtts är fönerkad och fiireningen således berättigad att säga upp
bostadsrättshavaren till avflyttningi

töreningen.

1 42
När bostadsrättshavarcn använder lägenheten skall han eller hon se till
att de som bor i omgivningen inte utsätts tiir störningar som i sådan grad
kan vara skadliga ltir hälsan eller annars fijrsämra deras bostadsmiljö an de
inte skäligen bör tålas. Elostadsrättshavarcn skall även i övrigt vid sin
användning av lägenheten iaktta allt som lirrdras lör att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom ellcr utanfiir huset. Han cller hon skall rätta sig
el'ter de särskilda regler som löreningcn i (iverensstämmelse med ortens sed
meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa
åligganden lullgörs också av dcm sorn han cllcr hon svarar ftir enligt 7 kap
I 2 N tredje stycket p 2 bostadsrättslagcn.
Om det lorckornmer sådana stömingar i boendet som avses i ltirsta
stycket lörsta meningen, skall fiireningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse
ått se till att stömingama omedelbart upphör.
Andra stycket gäller inle om löreningen säger upp bostadsrättshavaren
rncd anledning av att stömingarna är särskilt allvarliga med hänsyn till
deras art eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anlcdning att misstiinka att ett
lörenrål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
Jf

4-i

i
som

Företrädare liir bostadsrättslijreningen har rätt att få komma in
lägenheten när det behövs ftir tillsyn eller Iör att utliira arbete
löreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt ö 40.
bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrättcn cller när bostadsrätten
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas
lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas
större olägenhet än
Bostadsrättshavaren är enligt bostadsrättslagen skyldig att tåla

När

nödvändigt.

Avsägelse av bostadsrätt
I 17
Fln bostadsrättshavare får avsiiga sig bostadsrättcn tidigast efter två år
tiån upplåtelsen och därigenom bli lii fiån sina lorpliktelser som
bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skrifiligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse, övergår bostadsrätten till loreningen vid det
månadsskifle som inträflar närnrast efler tre månader från avsägelsen eller
vid det senare månadsskifie, som angclts i denna.

l. om bostadsrättshavarcn drojer rned att bctala insats eller upplåtelscavgilt utöver två veckor fiån det att föreningen efter förlallodagen
anmanat honom eller henne att firllgöra sin betalningsskyldighet,
2. om bostadsrättshavaren dröjer rled att betala ärsavgifl eller avgift för
andrahandsupplåtelse, när det gäller cn bostadslägenhet, mer än en vecka
elter förlallodagen eller, när det gåller en lokal, mer än två vardagar elier
förlallodagen,
3. onl bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter
lägenheten i andra hand,
4. om lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,
5. om bostadsrättshavaren inryrnmor utomstående personer till men för
loreningen eller annan rnedlem,
6. om bostadsrättshavaren eller den. som lägenheten upplåtits till i andra
hand, genom vårdslöshet är vållande trll att det finns ohyra i lägenheten
eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål
underrätta styrelsen om ått det linns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran
sprids i huset,
7. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren
åsidosätter sina skyldigheter 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 paragrafåligger en bostadsrättshavare,
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt Q .{3
och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utiiver det han
skall göra enligt bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig
vikt lor föreningen att skyldigheten f'ullgörs, samt
I 0. om lägenheten helt eller till väsentlig del används ltir

8.
skall
på
av

sådana

9.

näringsverksamhet eller därmcd likartad verksamhet, vilken utgör eller
vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller om
lägenheten används för tillftilliga sexuella ftrbindelser mot ersättning.

inskränkningar i nytdanderätten som löranleds av nödvändiga åtgärder ftir
att utrota ohyra i huset eller på marken.
Om bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde när loreningen har rätt till
det kan fiireningen ansöka om särskild handräckning vid
kronofogdemyndi gheten.
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49
Vad som siigs i första stycket gäller intc om bostadsrättshavaren, genom att
Nyttjanderätten är inte fiirverkad, om det som ligger bostadsråttshavaren vid upprepade tillfällen inte betala avgiften inom den tid som anges i \ 48
p 2, har åsidosatt sina lörpliktelser i sä hög grad att han eller hon skäligen
till last är av ringa betydelse.
Inte heller år nyttlanderätten till bostadslägenhet lorverkad på grund av
inte bör 1ä behålla lägenheten.
att en skyldighet som avses i $ 4lt p 9 inte f'ullgörs. om bostadsrättshavaren Beslut om avhysning lär meddelas tidigast trcdjc vardagcn cftcr
är en kommun cllcr ctt landsting och skyldigheten inte kan lullgiiras av
utgången av den tid som anges i lörsta stycket I eller 2.
.\l

sådan bostadsrättshavare.
.\!

'\r

50

En uppsägning skall vara skriftlig. Uppsiigning på grund av lörhållandc
sonr avses i $48 p3-5 ellerT 9 1årskeom bostadsrättshavaren låterbliatt
eftcr tillsägelse vidta rättelsc utan drcrjsnråI.
Uppsägning på grund av förhiillande som avses i { 48 p 3 Iår dock. om
det är liåga orn en bostadslägenhet, inte ske om bostadsråttshavaren utan
drö.jsmål ansökcr om tillstånd till upplåtelsen och 1år ansökan beviljad.
Är dct fiäga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad sorn
sägs i Q,{1lp 7 även ornnågon tillsägelseornrättelseintcharskett. Detta
gäller dock inte onr stiirningarna inträllat under tid då lågenheten varit
uppliiten i andra hirnd på sätt sorn anges i ö,{4.

54

Sägs bostadsrättshavaren upp till avllyttning av någon orsak sorn anges
$ zl8 p l, 6 8 eller 1 0, är han eller hon skyldig att flytta genast.

i

Sägsbostadsriittshavaren uppavnågonorsaksomangcs i ö48 p3-5
eller 9, lär han eller hon bo kvar till det månadsskifie som inträf'1är närmast
eller tre månader fiån uppsägningen, om inte råtten ålägger honom eller
hcnnc att f'lyta tidigarc. Dctsamma giillcr om uppsägningcn sker av orsak
som anges i $ 4U p 2 och bestämrnelserna i \ 53 tredje stycket är

tillämpliga.
Viduppsägning i andratall avorsak som anges i $48 p2 tillämpas
övriga beståmmelser

i -s 53

.

Vissa övriga meddelanden
rf

.t/

Är nyttjanderätten Iörverkad på grund av förhållande, som avses i

I

upp

\

4ti

$

p

5 eller 7 9 men sker rättelse innan förcningen har sagt
bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefier
liån lägenheten på den grunden. Detta gåller dock inte om nyttjanderätten
är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga störningar i bocndct
avses i { 42 tredje
llostadsrättshavaren 1år inte heller skiljas fiån lägenheten om
inte har sagt upp bostadsrättshavarcn till avflyttning inom tre månader
den dag då löreningen llck reda på ftirhållande som avses $ 4tl p 6 eller
eller inte inom två månader fiån den dag då liireningen fick reda
lorhållandc sorn avscs i $ 4U p 3 sagt till bostadsrättshavaren att

i

rättelse.

skiljas

skall loreningen anses ha

som

stycket.
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Är sådant meddelande från föreningen som avscs i $$ u,40,212,48 p I
och $ 50, avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress

fbreningen
liån
9
på
vidta

lullgort vad som ankommcr

på dcn.

Tvångstörsäljning
$ -t6
Har bostadsrättshavaren blivit skild fiån lägcnheten till loljd av
uppsägning i lall som avses i \ 48, skall bostadsrätten tvångslörsäljas enligt
bostadsrättslagen så snaft som möjligt, om intc fiireningcn,
bostadsrättshavaren och de kända borgenärcrna vars rätt bcrörs av
försåljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får dock
anstå till dcss att bristcr som bostadsrättshavarcn ansvarar tör blivit
åtgärdadc.

.{ 5)
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av
lörhållande som avses i $ 4tl p l0 endast om föreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avllyttning inonr två månader liån det att
föreningen fick reda på ftirhållandet. Orn den brottsliga vcrksamhctcn har
angetts till åtal eller om förundersökning har inlctts inom samma tid, har
föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två månader har
gått liån det att domen i brottmålet har vunnit laga krafi eller det råttsliga
förfärandet har avslutats på något annat sätt.
Jl

Särskilda regler för giltigt beslut
J{.tZ
För giltigheten av följande beslut fbrdras godkännande av styrelsen för
HSB Stockholm och såvitt gällcr p 3 ävcn av HSB Riksförbund.

l.
2.

J-l

S 4tl p 2 lorvcrkad på grund av dröjslnål med
betalning av årsavgitt eller avgift ftir andrahandsupplåtelse, och har
loreningen rned anledning av dctta sagt upp bostadsrättshavaren till
avilyttning, får denne på grund av dröjsrlålet inte skiljas lrån lägenheten
l. om avgiflen när dct är fiåga om en bostadslägenhet betalas inom tre
vcckor fiån det att bostadsraittshavaren har delgetts underrätlelse om
möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att bctala årsavgiltcn inom

År nyttjanderätten enligt

Beslut att avhända loreningen dess fästa egendom eller tomtriitt.
Beslut om ändring av dessa stadgar, i dc fall nya stadgarna
övcrensstämmer rned av HSB Riksförbund och IISB Stockholnr gemensaml
rekommenderade nonnalstadgar liir bostadsrättslorcning.
3. Beslut att fiireningen skall träda i likvidation eller fusioneras med
annan

juridisk person.

Beslut om ändring av stadgar skall godkännas ävcn av HSB Riksfijrbund
i de fäll de nya stadgama inte överensstämmcr med av HSB Rikslorbund
och HSB Stockholm gemensamt rekommenderade normalstadgar för
bostadsrättsörening.
Godkännande av stadgcändringsbeslut lbrdras dock ej om föreningen
beslutat utträda ur HSB enligt $ 23.

dcnna tid, cllcr

om avgiftcn när dst är fiåga om en lokal betalas inom två veckor
fiån det att bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse onr möjligheten
att få tillbaka lägcnhctcn genom att betala avgiften inorr denna tid.
Är det fråga om en bostadslägenhet lår en bostadsrättshavare inte heller
skiljas fiån lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att bctala
avgiften inom den tid som anges i första stycket I på grund av sjukdom
cllcr liknande oförutsedd omständighet och avgiften har betalats så snart det
var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgiirs i första instans.

2.

Upplösning
$ 58
Om 1örcningcn upplöscs skall bchållna tillgångar tilllälla medlenrmarna
fijrhåliande till lägenheternas insatser.

(iodkännes

Stadgarna antagna vid lilrcningsstämmor

llSll Sbckholm ck. liir

Firmatecknamas namnteckningar

Godkännes

HSII Riksliirbund ck liir
Fimatecknarnas namnteckningar bevittnas
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Kasködäcket
Kasködäcket är i behov av renovering, på många ställen har betongen spruckit och avlägsnats från
konstruktion. Detta har blottat armeringsjärnen som i sin tur har rostat kraftigt. En utredning påvisar att nästintill (97 %) alla betongpelare i parkeringsgaraget behöver byggas om.
Orsaken till detta är enligt expertis att parkeringsgaraget är felbyggt. Ytterligare utredning behövs.

Styrelsen har varit i kontakt med två bolag som lämnat offert på projektering, planering och byggledning av ett sådant projekt.
Styrelsen anser att denna investering är helt nödvändig men den här typen av stora beslut kräver
stämmobeslut som bemyndigar styrelsen att gå vidare. Styrelsen frägar därför stämman om vi ska
påbörja projektering av renovering av Kasködäcket.

Fönsterbyte
Det är nog ingen överraskning att fönstren i vår förening behöver bytas. Vi har flera gånger behövt
renovera dessa for dyra pengar då det rakt av regnat in.
I och med att vi har fått en stor del av fönstren utbytta av Trafikverket som en bullerdämpande åtgärd så känner styrelsen att det är dags att byta resterande fönster. Den av Trafikverket planerade
åtgärden att sätta in en extra glasskiva på Sibeliusgången 4850 ändrades till totalt fönsterbyte då
de karmarna var helt ruttna. Troligen är många andra fönster i lika dåligt skick.

Styrelsen har varit i kontakt med tre olika fönsterkonsulter som har lämnat offert på projektering,
planering och byggledning av ett sådant projekt. Kostnaden for själva fonsterbytet är inte helt utrett
ännu.

Styrelsen anser att denna investering är helt nödvändig men den här typen av stora beslut kräver
stämmobeslut som bemyndigar styrelsen att gå vidare. Styrelsen frågar därför stämman om vi ska
påbörja projektering av fonsterbyten i resten av föreningen.

34

Föreningen har två lokaler som vi skulle kunna sälia ut:
o Den lilla ftirenings/fest lokalen på Sibeliusgången 40.
o Det gamla styrelserummet på Sibeliusgången 36.
Stämman ska fatta beslut om:

l. Ska lokal/lokaler göras om till bostadsrätter? (Alltså säljas ut.)
2. Om lokaler ska säljas ut, ska en eller två lokaler säljas ut?
Ur paragraf $ l,"Föreningens firma och ändamå|", i våra stadgar:
"Föreningen har till rindamål . . . att upplåta bostadsrrittskigenheterför permanent
boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegrrinsning och dcirmedfrcimja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till rindomål att frcimja studieoch.fritidsverl<samhet inom föreningen samt för att stcirka gemenskapen och tillgodose
gemensamma intressen och behov, frcimja serviceverksamhet med anknytning till boendet."
En ekonomisk forening har alltså att i princip arbeta enligt två olika huvudsyften:

l.

Att upplåta bostadsrättslägenheter och lokaler åt medlemmarna och därmed
främj a medlemmarnas ekonomiska intressen.

2.

Att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen, stärka gemenskapen
och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet.

Skälen ftir att sälja respektive behålla lokalerna kan direkt kopplas

till

dessa två syften:

Skäl för att sälja lokalerna - främja medlemmarnas ekonomiska intressen
Prisema på bostadsrätter ligger idag mycket högt så foreningen kan få in en stor summa
pengar genom att göra om lokaler till bostadsrätter och sälja dom. Det är inte säkert att vi kan
ffi lika mycket om några år då priserna ju historiskt sett gått både upp och ner.
Vi kommer sedan även att ffi avgifter från dessa nya bostadsrätter som också ftirbättrar
vår ekonomi. Med tanke på de stora investeringar som ft)reningen behöver göra (Kaskö däcket
behöver renoveras, fonster ska bytas och ett stambyte måste ske i en framtid) så är en
forbättrad ekonomi en bra sak ftlr ft)reningen. Lokalerna har inte heller utnyttjats så mycket.

Skäl för'att behålla lokalerna - att främja sociala aktiviter i föreningen.
Ursprungligen fanns fem stycken sådana lokaler som den på Sibeliusgången 40, en i varje
höghus. De användes ftir olika ftirenings aktiviteter. Nu finns alltså bara en sådan lokal kvar.
Ytterligare så har festlokalen på Sibeliusgången 52 blivit mindre sedan ombyggnaden. Den
lokal som finns kvar på Sibeliusgången 40 ligger rätt centralt i föreningen.
Lokalen på Sibeliusgången 40 har inte utnyttjas så mycket på senare tid men det beror på
att styrelsen nekat personer som velat använda lokalen att använda den och att ingen
information om att den lokalen kan användas har gått ut.
Många bostadsrättsftireningar har en övernattningslägenhet men vi har ingen. Det gamla
styrelserummet på Sibeliusgången 36 skulle kunna bli en sådan övernattningslägenhet.
Förutom att den skulle kunna användas som en övernattningslägenhet skulle den naturligtvis
också kunna användas ftir studie- och fritidsverksamhet.
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Motion 1: Uppföljning av beslut

Motion

Till Brl l)olkala
cn

Ita

orrlinarie föreningsstämnro

I

l--l

tilcl/rubnk l'or ött öksd

Sl(rir c[ korl

iill xrotioncil

Beslullasnrenvenrkollarsåaftdessavelkställsochtärlagakrafl.Behövsen

rrppföljningav

tagna beslut?

f\t
et

(Jr
av

I

Vadjag sonr molionär reagerar över är att tagna beslut irtte respekteras och blir då urvattnadc. Ett exertrpel är fortsatl
uppsättande nv paraboler på balkongens utsidfl, trols infornration onr ntt dossa skn placeras på insidarr
av balkongens råcke. Det blir isbilduing på parabolerua vid li'usen snö och som faller ned på underliggande
balkongråcken och karr spräcka någon grnnnes inglasning sonr kan gc upphov till spänningar grannar ernellan. Venr
ska ersätla? Personliga skador vid is nedfall vill nran absolul inte önska sig. Lösningen är atl kolla balkonger och se

vilkasornberörsoch direktlöntnaeltnreddelandcfrånstyrelsendirektellerpersonligtiberördesbrevlådaured

llir konrpisnr eller andra
ijust den ingången Detsanrnra med röknirrg från balkonger och nedskräpningen

uppnranirrg att ftilja gällnndc beshlt. Ett arnrnl cxsnrpel kfltl värn där portar ofla länrilns öppna
<lrsakcr. l(ikta en iufonnntionsfolder

nred kastade cigarettfinlp8r och lonlrna askar utarttör elltre portsr oclr pronrenad gångar..Det scr ut sont inforntation
iute når alla nred kofia rlriver på arrslagslavlor cllcr att litsa Porkalcn.. Jag har firktiskt fått frågan frlln en person om
det ilr llSB sonr vi hyr utav.Det kan aldrig

bli lör nryckel infonnation. Mvh Lennart Godin Sibeliusgångcn 40 lgh

2r7
F

s

*

..q

f-l

Ni dnskilr a{t slAnrmn skall l}rll8 ett lrsltrt

ä

:
:

(,I
cl

hår

-

dfi ll.t förslne till beslut lrfir

När ett bcslut är fattat, bör en plancrad uppftiljning finnas.

o

bilngor ellcr rsgc rcl'crcrscr angc di dcsm hir

sh

hilb8r bilngorna trll nrotroner

Samthga sonr har urrd(-ateckrtnt m(ilioncn år forcningsmedlcmmilr sh att bcttilkls som rnotiotr{tcr
Motionen trr i sirr helhct, inkl. yrkrndcil, dirckt stiilld lill förcning,sslilmnfln, Cj styrelser, l'tr bchatrdlitrg^rslut
It'totionen ssknir h€lt lidgor mh krrvcil i dcnsnrmo ir qi ott bctmkh som uppfylld0 vnrlbr styrclsetr ilaturligtvis varken hrr ltl söko ge "$'(r"
sllcr fdrc$l{ stötrrtrrtrn "ull nationeil rhil arues åcrrzrad'. N{gru ".nu" linm dct fflllså ej lhr rtFclscn iltl aylänrnå.
Sanrtliga löreningsnrrJlcnunar, nlllså ityen styrclsel, lur natuligvis .ått ltt srgc komuertarcr nrcd anlcdnilg av nroliouer.
Notera dmk distinklionen rnellnn svar oclr kommeDmrcr. Vid I'rågor ellcr on rr6got år oklart rnr vtrrlig kontaklf, ulsdd konlnklpDrson *)
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Motion 2: Uteplatser

2015-03-24 q
HS B

b

a st a

Porkaln
nr 249 i S{oclt*olnr

äg

Motlonslårnnare, namn:

L

Motion till föreningsstämma

rl* rtit tsJii re n i ng

hand {t*xta tydllgt), och lilnrra till Förcningskontorir, SibcliusgÄngcl 34
cllcr skicka rncd post till: BRF Porkala, Box 6002, 164 06 Kisli,
Konl I håg ått uilderleskna rnotioreD. OBS! Skicka del lnrc som nmille-poslt

Fyll i för

*.,u'Nv..U\ r.v\\ {\r

Henradrsssr

'q\\ \

Dalumr

'\"'{

å'"

\:;

hL-,\1\1

Underskrllt av
molionslåmnarenl
Fö.kla8 vllkal prowem, ellat vilken Mö, sont gtu afl du skiver denna mollon.
(Ett sxstnttol: 'Dol skilllc van hta oilt
Ta ba/€ äed oll ptoblem ellot en ld6 pat
'r.otlon
,rl{islåpr,ågD sorr /rodlewner kåu hyta llll ön I4g koshnd.-},

Bakgrund

Förslag till beslut

yåd ska
SJ#iv

lö.eniilllen hada ail

st6m.ran tes luld, t$ all Ely'e/scn ska kynna löM ptoblamal, eilat genomt(rtt &* id6?b
$ort on 's(lsdls' (. dr. ?ll srd.äilon åe$L tLrr all löretrl,ryatt sko ,ratto er srätjv.rgil odlr
ail udna del ptf,kilska oct! besktts oil hyrestos0låd.").

,l

Ä\\- .r*\I*u'.

\Å-\\.\t v\

t-.N a*

\.u\v(L

-.

.\,

[,t,-L\.

\,\N r\ - \\ Å

-

$-.u

\\

.\r.

\:--.'

|

L,

I

fui',-l--l^,|

_l
7

pa ptt t*un

linns kömplsll€fthdo tn{amatton, Lox. rilnlngar aller blldor 1* snpTlastt ,ted X

$tyfelsons Utlåtande

tr

n
tr

:

t

rulan)

s9relsan bllallat eltsr {öroslät r,vsläg på motlonen och ka,, läfina on rnolivein$.

$tyrelsen fdreslår btfall pA motionen,
Styrelsen anger motiolen besvarad,
Styrelsen föreslår avclag på nrotlonen,

tcrl:,

n
n

$tämnran åilaller molionen

fl rne d ncklanntiort fi med "....... r'öster för och ....,... röster mol

Stämnran nvslÄr på nrctionen

I

nred ........ röster för och,....... röstcr mot.
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Motion 3: Teckna avtal för att sänka elkostnaderna

IIS B

5

b o s t n ds

?nfi -il3- if fl

r ät tsfi) r e n irs g

Motion til I före n i n g sstä m m a

Porkala
nr 249 i Stockholnt

V
E

o

Fyll I ltr hand (texta lydliqt), och länrns till Förcningskonror*, $ibcliusgångcn 34
ellcr skicka mcd post till: ERF Porkala, Box 6002, I 64 06 Kista.
Kom I håg rtt undcrtcckla ruotionen. ODSI Skicka dcn }r/r som mail/e"postl

fL

frtina

Motlonslämnare, namn;

rnyJa-

Hemadrsss:

f{a tkäeo-tu>, ./a

Datumr

I

k*il*"- .t|/.t -Jalt

w

/ä{ f{

Åi',:'ta-

et *,f,j/- fSr-.lq

nrr

r; b"-

Underskrlft av
motion

Bostadsrätt nr:

s lä m n are

Ja-lac.+g-

n:

Förklarc vilkal problåm, sllsr vllken ldä, €am {u un du $tutverdsnna motla!},
fa baq rned elt ptoblern allet en ldö pst tnollon (ett exanpel: 'D6t skuffo varc bra om ldretlngen hode
billsläpvagn satn medlernmar kan hyft lill an ]åg koslnad.l.

Bakgrund

eil

Ja-nKa- <lVos*nnclc., ,?enDm att {a'repinV.n teöl<t'tav c{t a. y''
,'a.w/oc4 ea
Uacndc, c'%åxtlct
i IthUet å/ö'r:*t
en $nv
a-l.la- Aaende
a'nJ',tr/ue/)o
$av inJilduelto
Fär
fär a-lla,y'ö'routt y'*v(aa4
rtd,fa.l , ly'dwe talotiary! e, {7'uJe, 6or*,e-*Lf rt**tttg/*"!rthi+F$r\r
e{t li6,slno.lsagctt,nt e*/t Jlt -,ro*b' len 4oeualer ':tlevg/y';','Atuto.
st v a, Je ry iol)pe tblat r' o ot t /',, 4'/o"4y'+ rn tu>/,
, h ; ; it,,,?t
]3, *U. tk
"
ll {c}/, W* a "Åp*a- l.*^evdr.gt J^*t4, e/,HanaleL. tuåvtad 7 a- ";try'ter
-$Pttt a* 6a vj 7t€t*r6 nj,
Wd ska stämmafi besluta, lör att slyrclsen ska Runna lösä Noblamdl, ettet genon{f\raSln
tdö?b
Förslag tillbeslut

Slnv /örslagal som en'atttsals'(l,ex, "all slånman åestutat all förcningen ska k1pa en slöpvagn och
uppdra {ill slyrclsen ail ordna del Nakllska cch besluta om hyeslroshsd. "r.

,-t* /o*-Ta !417,6-lo.
w€Å- ,fawe sb/a&'aas:.

It
lo
J.-^a 4D r'es 4 dr
,r' (/

(./

,-t)

ffi

J-'yi

re

r o, to-l

ea OtrcUun linns kompletlarande lnformalion,

$tyfelsens utlåtande:

tr
n

Cl

t.ex, rilnlngar eller bltder (=

Slrelsen btlaller eller lörostår

avslag

mqltez

på motlonen ach

mad X I rutan)

kan lämna en motivarlng.

Styrelsen föreslår lilall på motionen,
Sffrelsen anser motionen besvarad,
Sryrelsen föreslår avslag på rnotiorlen"

tcx1i.,,,,,.,,,,.,,,..,--,,

n
tr

Stämrnan bifaller motionen O med acklamatiort

Stiirnrnanavslårpåmoticnen

fl

med........

38

I

röster för och......,, röster mot.

röster mot.

Motion 4: Bättre fastighetsförvaltare

?.015

HS B

lt os t nds

rii I lsfii re n i n g

M otion ti I I fören i ngsstä m m a

Porhah

#@

-03" tl tl

Fyll i fdr hand (texla rydllgU, och lfinlne till förcningskorrtorct, Sibclhrsgåugcn 34

ttr 249 i Stockhalnt

cll$skicka

urcd post lill: IIRF llork8ls, Box 6002, 164 06 Kisla.
Konr i håg all undcrlcckna nlotionen, OBS! Skicko den hle sorn nrail/e-postl

Motlons.
lämnare, namnt

iili

ni t+t

q*rrr"t}r i:*t"u T-

Hemadrsss:
Datum:

Undorokrllt av
nrotlonslämnaren:

Bakgrund

Ta ba|€ nled atl Wblem ellet an ld$ For snalli.n (etl oxanqel: 'Del sttuila vito bto ont förcnit\cft harle en
billsläpva$t soht avdleniltw k m hyra lill et, lä{, koshnd."),

,'Iifr Uh'rt,t.{.' l\ir'" .{4f,,rrlir'*rinr il-titti." i;\1 *uLril /'r,i lrr' *lt.f- uiiT\f{hi
ilt\i ic,iiur 5'),"'r r!., lllt;lvir*r,r; rC.7i'1 1n1r"lr\ rlri'uA:r1 ,l)ll U, tdiY\ flU)U'lvrpu'rrl lr\]i}
l.lltri 'r tl)r O{\.{ , t i'(rttlt-rr:liLf" L.L\.qit- 14uifir}{'6-Alrr i *\r1," plil"' t)Vjl,ilA ; trl
St\r )r\ r', r\Årl s,; ur1 i ötrtu,' , t )1
.

Förslag illl beslut

Vad ska slåmman baslula, lör all slyt*lsen ska kunna lösa prcblsmel, ellsr gonomlöft dht ld67b
Skrrg/öts/ggofsotnå/l"ellsal$'(l.ex'hllsr{iåxrciltJastlorattLifenlng€ilskaköpaettsliil]vttgnath
lill slyrokeil all aftltd dcl p/okll.i*a o{;/l boslula onJ hyrcskoslfiatl." }.

/\# ,1il),lt'å *l,i*,rvi ,!,uit\
LX.rvrl)LL\r\ lJSltt Lir-tr l.rÅ',oi Frrif;:ri nt')ivlrNr6irir-lit \, ; ir'ÖUtt
rf1 r\ 14116'r i)iliUt\ v^rti\*J i:ö\{ i rrr ilr'ii,

lurrli lr*t.ri.,vr

pa

l"*.ta" n

ii,{ rri"i lr\

lri:("r-1alr1i

linns kontplettal?nde ln{annalion, t.ex. rilntngil ttlsr btldar (= narftora ned X

Styfelsens ntlåtande:

n
n
tr

1N

t

tutdn)

S9r6lsen lltlatlot 6lle/ lörlstår avttåg på notlanan och kan !ämna an molivailng.

Styrelseu föreslår hlfnll pA nrotionen,
Stylelsen anser motionen besvarad,
Styrelserr föreslår avslag på n'rotionen,

lexl: .,,...........

n

$tänrnran biJnller motionen

tr

Stärnnran avslår på nrctionen

[f

rned acklamatiou

5

nrcd ......- rtister för 0ch.,...,.. r'öster rnot.

ff med ........ röster för och........

39

röstcr nrot,

Motion 5: Ansvarig informatör för information till medlemmarna

Till llrl' Porkala

Motion

nrolioner) en

ordinar"ie föreuingsstiimnr-

F0

fl

tit{l/nrllnli for att dkild

r€
t5

sonr flödal i vår furcningonr föusterbyte? bara i sovrnnrnren? rlögel i kalnren?orrr väga/? med mert.
Boende saknar infonnationcu vad sonr pågår i liireningen under året.

llykteu

Det är viktigt att vi

flår'

liftcrlyser [n Infornratör
Sc

till att inie

.J

snabbnre inforrnatiorr Nu uär'l'ril{ikverket $kfi startfl sina arbctcn under åren soru konrnrer.
sorn skulle hiälpa

till

I

rned alla ärende sonr är dngsftirsko saker i nuticl.

ha alla dessa rykten sorn tlödar hcj

{-rJ

t

vill i vår ftirening,

{-!
ff-;;

lloqrdc står'olla lrnndfallerr av

saker sonr bara dykcl upp rrtan $tl vi böendc lå velskap innan vad sonr konunn sknll.,
Dctta gäller alla objekt såsonr lJorurnar Pollaren vid infarler och utfa|tcr. lnfornrera på plats innan så bcende ha er

chans Atl lär'a sig. Sätt snråbladig infolnration på brickstolparna.
Det rilckcr i[te nred Parkaierr under årct elt infofrrrationsblad i pa|ten iir nryckct r'ärt.
Excnrpel styrelsen har byl Lanrpor lvlålat

i fastigheterna

då ska det irrfornreras i portarrra.

l)orkalcu är bla och viktig nrins( 4 stycken skall ges ut varje år'.
't'idningen har inte kornnril ut i tid flertal rtgivnilrgar har rnissal helt ibland. Det har slarvas nred det under de senaste
år.ar bocnde. t"lar styrelsen länkt all det roln står i Forknlen åir infonrrtion soln hal hänt del är inte saurnla sak.
lnfornration är viktig tlet handlar onr våra pengar sonr vi vill vara nred och ta beshrt.
flostatisrättsirrnehnvalna hitr rätt ått vRra nrc(l och ta bsslut vid st$ra riulnnror pcngar

s
P

.Fs

a

all{le

=

{Orrr n*r

onskil iltt sra[ilnr]r slilll l'alts cll beslul - aage då llrt litrslng till b{Jlul

hir

}

Alt styrelsell tar cn supFle{nt sonr knn [r]i inlornrattlr i stylelsen eller skilfla en Infirrnlatör ltir alit som sker i styrulscns

1l
d

arbete under året.

Att sfyrelsen

ta l'rhn rller irrfornration dct iir

viktigt ntt Ni

ser

till att boenclc blir lrrhrlnrern under hcla året inte bala

Porkalcrt.
9

Att styrclsen

ser

till detta Att bostadsrätfsinrrehavarna lår sin giltiga #tts Infornlalion i tid vid llirändringar

5
/ Refcrcnser

(,it'ttlttlftirutsättningAf

Nr h{'hovcr

rel-wenscr arge d/t tk'ssa

l*ir

@*h hrlbF.r

n{ till trrotronen. l

lOnl rng€l nnDnl nqges l nlolroneil gilller Ednrr Styrelscn ombedes nogsiurt benktir dessa

l

SärDtligr sonl hxr uxlerlcrkilat [ro{ioilcr år lilrenxrg$trcdlcmurar Nh åtl bit.!klt s{xr nroiioDdtu'{
Itotioiflr i1r r srr helhcl, rnH ;rkandt'n. direkt slillld lill tbreoirgsstartrnuo. aJ sllrelserr, litr b('l[odhrg/beslnl
ller frrrsii sllllrflirn "dll Nbtiuil!il skdl turstu åcjrvrr/' Nigr$ 'iur" l'rril$ dtt AiIliå cl l'0r !{vrelsflr all nililnua
Sanllli-qr förcDrngsrnr'dlcnrnur. alltsll åreri $l!'(cl$n, hsr ilatq.llgtvri rlrtt ill argc ko[ulcdarer qred fnlcdnrrg ov nrotio:tor

e

Notcröd6kdts{i}rklrontnnrcllanslarochkounlfrlar('r \ridl'iiqorelhroornågolrroklart\"rviinligkorhltarlseddkontiktpe.sonr).

Lli,l:,!,
Nrnr.tiraJllrrir

Ulla

,
/

,,',j

0.

t'/Talllci,ti
/

sjöberg I

/

--(I,'.,1r- t ,<)
/ .t , .

94

40
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Motion 6: Samråd vid större investeringar

Till

IVlotion

tlrf

crdinarie f$rcni ngsstiinrrn-

Pnrkala

lt0[l

Titel / Rubrih
S*kgrnrttl / lnledninfl

[ Skriv rn k+rt hakgund/irledrriug lil! motinren. ]

lill slyrelscn hur slor sumilårl får Yara sonr ånsvat'åtagåode i slyrelsrn"
tka vara me;l vid stora objekt han liknnr detla rned fitt rertoverr å2 arrs lakal 3.7 nriljoner,
I franrtiden skt tlet bli åli boslådsrä11$i*neh{rvilln;r ska fä bli inlrjudnfi till etl cxtm styrelsenröte av stylelsen.
J*g tycker all vi skn sfittn e8 silnlnra
f]oståd$råittsinlehavarn.r

f\t
fs
ilrl
Ileskrivnifis nv lirenrlet lfcrtsl t |res*ir

ltnr nårnn* dc{ nrölisilcn eåtter.

I
(31

tÅi
!

I

5? ans lokal blev kost,rader 3.? uril.ieiner detta exelrpel iir fdr clyrt lilr styrulserr ska lå tn heshrt på så högt pli*nivå
Det är'boendrs k*stnadet sorn skåjäuult tönl*las på alla llrfP*rkalas rnedlemnrar.
$tyrelsen hal lått rrrandat ati skötå vårn genlerlsåulnlfl pengår s$nr är sjålva lnedlenrnrar i vår i?irening Brfltorkahr"
(}ch tlå rrrener"jag att vi ska hålla oss kvar sonl vi gj*rde fiirr det här nred slorå heslltt onr åtf rt$d objekt
ska göras i r'år llrfl'ork.rla så skn vi rrredlernlrar lä r,nrit nreri på ett ex$n styrelserilöte.
52 ans lekal vart firr dyrt efier rutoveringen sonr vi hseflde irr(* llck vara uled $ch tn bcshlt,
urångä loale{tcr och duscirar och 2 kök

öch ingen uthyrningslägenlt*t sonr hede viil kunn*t glorts i 52 ans l*kal.
A{t vi sf;ttsr ett lak på hur rtor stinultå solrr ska irafilerfis al slyrelsen,

i
n

s
l:

Yl'l{fillde

lotrr Nr öDskdr alt sthilrnufl sfuli fianr dt bcslul .. nrgrr då

l.:r1 frJr$lrg

rili beskd hdr, I

Ätl styrslsen vid stöme iugrepp i fastighetenra kaliar Bostadsinneh*,nrns till s{t extrå styrclsenöte.
d

I Rel'er*nser

Grurrrlfdrfrtsiittltillgåf

Ni hrllölrr

eilel

rt'li.rrnser

dt tltsu frlr mh bifbgå bil*$lria till rrt+tioun.

fOili]rg*tilrrflarsftFssinrotionrngaiierrf,do* Sty.rirris'nixdrsnögsnutberktldessr

!iarrlliga ronr hcr urde{leckn*l ilroiiår$l år lilr*ntgsnrdlertnflr #h atf lxtrskl1 so$r ilrotioilatier
Nl$liofieil r{r i sit} hr"lhct. inkl yrkuder, ditt kt stilld till fiireningssii{ilr$riln, qj $t}rdlsrn, litr lxfundling/hrslul
clif r lbr{'siå $läntilnr 'irtt rm#cftu s&&Jl ori&T år,$?.äd'. Någä "Jffr" fitr*s dcl illll\il rj iilr $tfr*lset} ntl åvlafir-rr.
SöBrlligä l'öretrtrExrle.ji€m$nr, ällt:ö ö1efi styrclstr, lur lnl!rrligtyis (iltt öll flyge lsftilerllnrer nred nrlt'dting av nrolict+n.

08"5s444064

4T

J

J

,

$,Ä.1

ffil

Motion 7: Bättre städning och ordning i tvättstugor

f ill tlrl'

l\'Iotion

rund / lnlcdn

fln

oldinarie ftlleni ngsstänrnru

Palkala

FO

rJl

till nrolioncr

I Skrtv fD kort

Översvänrning på grund av icke rengiorda baljol bakour tvältnlaskiner/avlo;rpsbnrnnar i t\'ättstrgor,
Det senare året 2014 har vi haft mycket besvär ued översvänrning i Sveaboryatan 10. Det verkal sonr ingen vågar
felnnnrälan? llar trotl all det det il1csln be|odde på Stiidfinnans lel att donr inte rcnsade I.uddlådorDa lör städlinnan
ska väl tla del i avtalet vi hade så lörr. Boende vill intc städn bakonr nraskinerna vi kan skada oss så det är' bäst ntt
städfirnrarr tar hand dctta. lr4en vi tror att se lill att det inle är stoll i rörerr rensa konlinuerligt i frarntiden,

t-5

C9

Ltr

b
(^)
I

Träffat persouer sour blivit debilcradc då fetarrnrälan gjorls onr felaktigheter i tvåttstugor"
Personerna infornrerade onr att de aldrig konrnrer atl fclanntäla igen. ALLVÅRLIGT.

c"!}

cp

$veabolgrtarr I 0 hlr hesvär rrred nrcdlclnnrar sonl t\/iittar slorå lvältar 2 storfi l-idl vagnar nred nrl,cket kläder dras in
lvä{lsagar llcrn gånger i veckan och kakclgolvet är skört så de liitl bli bli skadats.

i

Och att inle Prinrär ska uträtta alla sysslor sonr faslighetslörvallarc utan anlita fackliga Rör Firnror. kostnaderna lrlir
ilte billigare när vi ör,crllinrnal allt ål ltirvaltalen sorn de iute klalnr.
Vår och hilst städuirrgar skall korrtirruerligt åtcrkonrnra
och Infornrera boende och ställge tvättstrrgan vid pågående städning
Iilädfirnran tflr siillån och stä{l{t ventilntiouen ovau{i}r arbetsbordet såclant kan vara intrakat i ar4alet.
inlc upp på vägen så det litr bli städtjlnrnrts srhetsuppgift.

Jag uår
ri

*
'\t'
!J

lonr Ni onrkar all sldrnnran skull lirltil ctt

a

beshrl

-

ilngc drl llrt örslag till beslut hnr

Alt styrelsen infornlcrar alt lägenhelsinnchavRrna inle konrnrcr att detriteras vid felannrälan.
r\ltslyrelserrtarallvarligtpåständigöversvänrningitviittstilgnnSvcaborgatan l0flttsetill all(letren$asirören.
Att styrelserr såtter upp inlirlnlation orn atl icke ha stora l-idl vaguar i tviittstugan liveaborgntan l0

:
d

.

Atl slyrelsen inte glönlnler bort inforrncra
9

orrr l'löst o Vår stådnirrgnr och stänga tvättstugau vid höst o vår st$drringar.

Att styrelserl går igenonr stiid fl\.lalet vad sonr ingår i avlalet.
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Motionen har l]cr ån
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oiotromrer. Yttcrligilrc unde.skrilier biltrgrs på trlankcrt "Nlotion -
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[Onr rrgct annat a[ges i nlotiorcn gltllrr ilidan St] relssr omtEdcs trogsiurt beaktn dessn
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Silnrtliga siln här rxdrrttcknfll nroti{nrer år l'drcIingsllcdlcrrrar och att irträktfi s0il} rroliörrsr!'r
N{otionrn dr r sin hclhtl, irtkl ).rliflndrr!, dirdkt sl{lld till thrt$xrgsslilfinran, 1j rtyrclsrn, |1r behandlirtg/bcallt

('lle. f'oRslå slilnrnrilrr"dtt tilotk)ileil sk&ll aases åcsrran/'. Några 'sror" frurs dcl rllL\il el l'or styrelseD att ovltrllrra.
Saurtliga lbrt'ningsrrrd[-nrnrar. alllså rver sltrfls!)r, har ralurligtvis rall att avgc kooruerlnar med nnlcdning at nlolionen
Notcra dNk dirtirkliorer ntellan svar uh konrnreillarcr. \'id fri8or eller oD nilgol air oklflrt var liinli61 konta*ta ulsr'dtl kontoktlE.,roD
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Motion 8: Ventilation

ritt nrr ffi

Motion

ortlinarie filreningsstäurn*

F0

Is

I

tircllnrbrik lii{ ålt ökad

F4
(:5
cJ:r

För låg lullomsältuing, ventilationen varieral kraftigt fi"ån en dag till en ann*n.

I
{ä
ta)
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r,i,:

t5

Kraftigt liirsäntrad frnhtion i kökskåpan rned besvär av nratos i lägenheten vicl nratlagning.
Minskat undertryck i lägonheien relativt trapphus/vårringsplan, sonr följd bl.a. ökatl luktspridnirrg,
ökod kondeus på fönster.
Dålig ventilntion har nolsras i nrånga av fdteningens hus och är älltså inte bogrärrsade

till något enstaka

hus.
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loilr Ni öNkar fllt stdnrnrf,tr skdll tårn €$ b€sh{ *

dngs då Ert

förclflg1ill beslut hdr. I

L Att slyrelsen $narast tillser åtl den nrinsknilg av fråuluflsfläktsnras varvtal och därtill associerade ninskning av
irånhrftsfl ödena suarast m$jligt upphör.
2. Ätt $lyrel$en silarast möjligt ser till att en heltäckånde, profe*siouellt ulfdrd, OVK- lresiktning av ftireningens
sämlligå lågenhsler genornftirs och korrigeringar göres där så erfordras.
3. Att ilråtprotokoll från nrälnirrgar/justeringar inforneras till lgh:arna

Biln

/ Referetser

Ni behövcr

referenser

då dsssa

l*ir trh bifbga biiagoma till motioren.

l

httpl//brfporkala.confcomponeut/searclr/?sear cluvord:ovk&searchphrase=*ll&tternid=355

fl

Motionrn har fler ån lvå molionårcr. Ytlerligarc umlerskriller bifcgar på blankr{t 'ficliotr . tl ". 'l qhlff flnralct nlolirnårcr

Grundföfutsättning$f

{Onr inget

anlrl

Bnges i

trotioiEn gåller mdan. Sgrelsen onbedes nogsarrt bcakm

dcssa.

l

so* har unddrlecknal notioner är fiircningsmedteruunr och alt betråkta san nrotiorårir.
Motionen ar i eir h€lhel, iflkl. yrkanden, direkt $*lld till törrtri$Bsrtän{nrn, gj rtyIelscn, l'dr behandlirrg/berlul
Motionen *knar hrlt frigor ffih kRrtl i dcrsn]nå är gl att bclrakta sonl upp$llda varf$ öUrclscr naturli8tvis vfirken hår cll söka gc 'ffq/"
cltcr föreslå slåmnltrn "fltr noliaileil tkell qilrej å$rularf'- Någ.a "s?r" tinns det ålltså ej lbr sq{rlsch att åylimna.
Sanr{liga

Sanrtli&a f$rdniagsmrdlcnmrar, nlltså dv{n $t}'{€lscn, bs nnlurligtyis rlill nll avgc kobtrrenl{rcr tued arledring av molionrn
Notem dock distinktiaffin nrcllan svar mb konrBrntarst, Vitl tiågor eller om någol iir oklart vaf yihrlig koritakla (t$fdd kotr{oklm$gn +).
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Motion 9: Bytet av försäkringsbolag

.'.'''*,,ffior.dinarieföreningsstänttrr'F0l5l

Motion

Skri! en ko.l
Llppsatt infonltalion i entrd 2015-04 har llireningen bytt ldrsäkringsbolag från Folksam till protector Försäkring fr.o,nr
2015-01-0 L Styrelsen bryter nrot tidigare [.] stänunobeslut. ingen infornration till lägenhetsinlrehavarnA onl
villkoren i ftirsäkringen, Vissa lägenhetsinnehavarc tvingas betala rner än l00o/o nrer än andra lägerrhetsinnclnvare.
Valet av fiirsiikringsbolag be$r snrntliga nretllcnturar individuellt via det kollektiva bostadsråttstillägget.

F'
d:,
tJl

(3I

(,J
I

fuJ

Ilesht'lv

av ärentlct

Beskriv hår

rfinn.e

ei
del nlolionen

liiller

Skrivelseonr lbrnrell begär'an: Vilkel länrnat$ till styrelsen den 2015'01-28
l. Fullstilndiga oclr entydiga lörsäkringsvillkor fdr den kollehtiva bostadsrättsSrsäkringen (KB'I'F).
Detta är av sätskild vikt fiir de lorsäkringsnredlerlrmflr sonl har sin henrförsäkring i annat fdrsäkringsbolag än
Protector fit{säkrirrgsbolag,
2. Eu ldrklaring till det inträlfade
3. Atl infornlåtioren snnrast uröjligt delges foreningens sanrlliga nredlemnrar-

F

*'

{

*
o

SlonrNidrisknrililsttrxilrinskdllftttacttlrslut-orrgcrlil-:dlirslrBtrllt:cslrllrrr

T
6

Alt styrelsen infonnerar alla lägenhetsitrnehavarc orn villkoreu.
Att styrelserr förklorsr var{tir vissa lägenhstsinnehava& tvingås

g

lägenhetsiunehavare,

)

lr0tä1fi mcr än 100% nrer än audra

Att styrehen liirklarar det allvarliga att bryta nrot tidigare årsstänrnra 2009.
'u

Ilila
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/ Refel'gnsef 10il Ni

bchövc. bifo8o bdilgor

cll{r {nge rclbrenscr ar6e

då dcssr

htqr;/brfporkala.conr/foereningsslåcnlnror/stacmurolberfragningar2Ol

lur och bifogn trilogarna till nrorioner l

l/174-staenrnrofoerfragan-l la5-

bosladsraetlstil Iaeggsfoersaekriug

htqr://brfporkala.con/images/rnyPDFDocs/Stamnroforfragningarl20l
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Motioncn ha, llcr ån

tr]l nrotionii{er. Ytte{lignrc uilde.skr{ler bifog{s

Grundföl'tttsätllliltg|l' lOn

Få blf,nkcit

l/SFl I,A5.pdf
"Morion . 11". 'lotrlx ärllalet rmrtionärrr:

ing€t annal angts i uorioren galler nedan Slyrelsen onrhcdrs nogsanrt bealla dessn

]

l-*__l
*-,

SilllliB{ sonr lFr uldrrtccknat trlotiorl$il il. foreningsnrcdlcumtr och att LtlBkln som moltoDllrct.
Motionln ,l i sir helhct, intl. yrkåniler, {.lrcL1 stalld lill l'örcnirgss(åNnrar, gl sfyrclser, for befian{ilingfueslul
Motronrn rlknar helt liitgor ch ka$n i dcnsanrnn är åi slt bclrakla sonr upp$llda rtrlbr styre,s{n oalu.ligtvis v!rkeD Inr att $öka gc '$d'"
ellcr llrcslå stånrnran ''cu iltolioilet lhflll atrier åssronrrf'. Några "Jrar" linB det nlltsi tj lbr styrclscn att fi\'i$rnftt.
Samtliga föEningsnlcdletrnra., 0lltsåivcn stlr€lscn. hnr nnlurligtris rätl nttal,gc koilmcnla.il Ded onlcdnint nv llolionetr.
Nolern dwk dislinktionen mcllon svar mh kon$edtarf;r Vid l'rågor eller om rågol itr ollarl vnr vånlig konlf,ktfl ulsedd kontsklperson ')
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Motion 10: lsolering av taken

Motion

I'ill Brf BrfPorkala

or

dinarie fti,eningsstän,n,a

[äl 5 I

to

lill ilotiobcil

Skriv cn kort

lnforntation i Fntrd: FEAII lsolerproffs AB har fått ämu att isolera virrclarna hos er (Porkåln), Dettit för att spar* energi
och lå lägre kostnader.
lngen presenlaliotr i fakta för denna åtgärd av styrelsen har presenlerats

llir

rd
(rä
(Jl

de nriljonkostnader

å
(,

Iöreningsmedlenrrnarna erhåller att betala.

I

C'
F
Vilka tog framkirfrågningsurrder.laget, beräk*irrgsnrodellen ldr clcnna åtgårcl?
Vilk*n l*rnperatur uran har uppe pA vinderr.
Vnd har tnan fiir isolering i betongtrjålklaget, vilken är den nuvarande isoiationskoellicient phrs den nya.
Vad är den gettontsnittsliga iuonlhustenlpemtur i översta liigenhete|l, huI nrånga kvnr handlar det orn?
Det handlar inte onr enbart antal kilorvattiurmar i kostnad.
Franttida skattning av energipriser på nrarginalkostnaden av [ärrvärnrekostnaden.
Vinst i kronor nråste beräknas.

s
.t

*
IOnr

önskdr

skoll ffltta ctt brslr$

-

rulgc då

fitl fffslag till bcslut hiir. I

Att slyrelsen redovisar beräkningsgrundcrnR till årsstänrnran.
Atl styrelsen bevisår att deunR illvestering är viktigare än löilster,
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/ Referenser
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N'lotionrn har

fltr ltt

Ni bchövcr bifoga bilngor cllcr noAe .clbrcns€t

lvÄ modötrdrer. Ylhrligarc uildfiåhriftcr bil'o&ns pd blflnkett "luorror -

GrundftlrutsättllingRr

6h

då dessa hsr

lt"

[C]nr inget anmt soSc! i mötionefl gållcr ficdao, styr€lsrn omtrrdcs

(rll nrolroilctr I

'l'orala antalct

rogst!l

nrqtioni"r'

beakta drssa.

l-**l

l

Saulliga sonr hcr undertecknåt llotioneD ,,u föreningsnrtdbnrnlr ch atl bclrtkta soil ntoliouärcr.
il'lottoneil är i ii[ helhel. iokl. y.krndctr, direkr ställd till l'dr.xingsstånrnran, qi styrclsctr, fdr behandling,'treshrt
Motioryn skmr halt frågor wh krarcr i dcnsailrma år li ntt tretraktå sofi uppfylldn vnrför stlrelsen trlturtigtyis r"rkcn har aI söka gc ':rzrj'
cller fö.csli s{ämmfn "ott iltolioilcil s*oll ailses }crwrarf'. Någta "src/" lintrs det tlltsl ej lbr siFelsen åil ailiotnn.
Sanltligo fdrcningsnredlinroa., nlltril {rco slyrclsrn, har mt!.ligtvis rått a{t srgc konrnentarcr metl allcdnirrg av nrctioncn
Nolern dmk dislinkiolc! Intllan svf,r wh konnnetrlercr. \'id idgor €ller anr nlgot {ir oklan var yiinlig koiliakta utsedd kotrt0ktp€rson
'}.

estl
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Motion 11: Städavtalet, entr6erna
Motion

Till Brf Porkala

Bakgrund /

Inlednilg

1

ordinarieldre,ringrstan*nafäFl

Skriv cn korr bakSrusd/itrlrdiling ritt ntoriorcn. I

Varje år beklagas det om fekalier och pink vid entrderna.
Obehag vid ir/ut passage.

Det beklagas över att aflärsidkarna är orsak till dessa problenr. Finns några bevis?
Skulle vi {örlora den hyresintäkt afTdrsidkarna ger drabbar det vår lägenhetsavgifler negativt.
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Att styrelsen skriv€r om sltidåvtåleni ntt cntrdet$ utsida skall feugöras, exl två g*nger I veckan.

ca

rcfcrenser angc då dessa har mh bifogo

Molioncn

lar flcr tui lvl motionårer. Ytterligare underskrifts bifogås på blillkclt 'Motion - ll". Tdåla .ntotel motionårcr

Gfundföfntsättningar[Oningqtmnalarg.sintotioilcnBållcrnednn

Styrclsanonbedcsnogsnrtbenkkdcssa.l

SilltliBa som har undcrtacknat nrotioncn {r brcningsnrcdlcnunor ch att t etrrkta smr uolion[rcrMotion$ lr i 6in hclhct, ir*|. ykmdrn, direkt s{illld trll lörrning$r{finmn, &j styrclscn, tbr hchanrllin6/beshrt.
Motioncn s,{mr hclt friSor ch kraver i densarnrm är li att lrctrakt[son upprylld! varför sryrclsn noturligNis ]orkcn hlr att söl€ gc "rtsy''
ellcr lbrcsli sllmnan "att nolio,En t*0ll d,$er åeoorarf'. Nlgrn "nry'' tims dcl alltså cj tbr rtyrelscr atl avlämm,
Sanrlhga förcningsnrcdlcnrmar, allls{ åyen Etyrclscn, h0r rEtsdigtyis ratl ar avgc kailnilröt8rcr trEiJ rDledri{g o! motiqrfn.
Notcn dtrk dirlinklioren nrcllan svar mh konrnrcnlarcr. Vid frågör ellcr om nilgol {roklnrt vor vånlig konlskltr ulscdd ketrtaktprrson *}.

&d.Eldn: .l

lÄls dr.& en ltr.ilF n

G,&-zr,l*cnu
A. Eriksson
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Motion nr 1 - Styrelsens svar:
Parabolantenner har varit problem länge och behandlades av alla tidigare styrelser
vilka diskuterade olika ftirslag och lösningar på problematiken. Det finns föreningens
policy och rekommendationer om hur man placerar sin parabol. Styrelsen har under
årens lopp varit medveten att denna policy inte åtföljs men ville inte gå ut med t.ex.
Kronofogdens handräckning for att ffi dessa borttagna. I avvaktan på olika
alternativa, smarta lösningar har problemet skjutit på framtiden.
Öppna portar. Styrelse uppmanar ständigt i sina infoblad och Porkalen att inte hålla portar
öppna p.g.a. inbrottsrisken och nedkylning av trapphuset.
Om rökning på balkonger och nedskräpning med kastade cigarettfimpar utanför
entrdportar står det i trivselbladet som alla fått och som är uppsatt på anslagstavlorna. Fråga
är om ännu mer information om detta kan ändra beteende hos vissa, detta borde vara ett sunt

fornuft och höra till ett sunt syn hur man bor i ett stort gemenskap. Det skickas brev till alla i
huset eller om man vet vem som skräpar direkt till medlemmen.
Planerad uppföljning. Det finns uppfoljning på alla våra planerade arbeten men det kan
alltid bli bättre.
Sty re Is e n fi) res lår fi) re nings stiim m an,

att, då styrelsen redan har upp.följning av våra planerade arbeten, så kan motionen avslås.

Motion 2: Uteplatser - Styrelsens svar:
Att åtgärda vära gärdar har vi haft i underhållsplanen ftir flera år sedan och i det
skulle ingå upprustning av uteplatser. Under samma tid har vi börjat diskutera
stambyte och då uppkom fråga om gårdarna inte borde awaktas med eftersom
gårdarna skulle tas i anspråk till att placera t.ex. bajamajor på och stora lastbilar
skulle köra fram och tillbaka. Det är viktigt att göra underhållsplans arbeten i rätt

ordning så att det ena inte forstör det andra. Efter ändrat beslut om stambyte har
styrelse inte tagit upp frågan igen.
Uteplatserna skulle göras om och renoveras i samband med gårdsrenovering som
helhet. Men styrelsen kan undersöka om renovering av uteplatser skulle kunna
genomföras separat innan hela gården rivs upp om dessa renoveras under senare

tillf;ille.
Styrelsen inväntar offerter från entreprenörer på foreslagna åtgärder.
S tyr el s e n

fi) res lår fii rening s stömm an,

att, då styrelsen redan påbörjat planeringför att åtgdrda uteplatser mm, så kan
motionen avslås.
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Motion 3: Teckna avtal för att sänka elkostnaderna - Styrelsens svar:

Styrelsen förstår syftet med motionen om enhetsmätning av el för att sänka
totalkostnaden.
Styrelsen menar att det vore lämpligt att ta in offert frän Home Solutions och
eventuella andra aktörer, om enhetsmätning av el. Innan beslut om ett inforande av
enhetsmätning av el bör en utvärdering göras av styrelsen.

S ty re ls en Jö r e s I år

fi) r e ning s stämman,

att styrelsen ges i uppdrag att undersökaförutscittningarnaför införande av
enhetsmätning av el i fr)reningen.

Motion 4: Bättre fastighetsförvaltare - Styrelsens svar:

Föreningen köper redan idag administrativ/tekniska dänster från HSB. Vi har en
HSB:s förvaltare.
Styrelse har fått ett erdudande om utökade dänster från HSB. Styrelse har också ffitt
ett erbjudande från ett annat företag som skulle överta foreningens drift- och skötsel i

delar eller helhet. Styrelsen tittar också aktivt på andra alternativ.

S 4t r el s en

fi)r

es

I år

fi) r ening s stiimm an,

att, då styrelsen redan påbörjat arbete och utredning om detta, så kan motionen
avslås.

Motion 5: Ansvarig informatör för information till medlemmarna
- Styrelsens svar:
S ty r els e n

fi) res lår fi) rening s st iimm an,

att, då styrelsen redan har information via Porkalen, anslagstavlorna, hemsidan, och
Jör ytterligare detaljer finns måndagsjouren, så kan motionen avslås med undantag
för idöen om att utse en informationsansvarig.

Att utse en informationsansvarig ser styrelsen som en bra idö så det kommer
styrelsen att ge i uppdrag till den styrelse somfinns efter årsstrimman att genomföra.
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Motion 6: Samråd vid större investeringar - Styrelsens svar:
Majoriteten av styrelsen anser att förslaget skulle göra det tungrott ft)r styrelsen. Porkala
är ju en stor ftirening och det är ganska många tänkbara underhållsåtgärder som innebär
en kostnad på en miljon eller mer. Styrelsens uppgift är att svara for den löpande
förvaltningen. Det ärbättre att styrelsen låter stämman fatta beslut i enskilda fall när
styrelsen finner anledning till detta.

Styrels en

fi)reslår diirfi)r fii renings stiimman,

att, avslå motionen.
Att, vid större rot åtgcirder så ska
tillsrittas.

en

projektgrupp med representanterfrån medlemmarna

Notering: Styrelsen var inte enhällig i detta beslut. Stadgama kräver att större arbeten,
som de som nämns i motionen, presenteras ftir stämman innan de påbörjas. Men även
andra projekt som bytet av kakel i portarna på Sibeliusgången, stambytet, ombyggnaden
av gårdarna har genomforts utan fungerande diskussion och beslut på en stämma. Detta
handlar sammantaget om mycket stora summor. Därfor borde stämman ta ett beslut om:

l. Att alla objekt (renoveringar,

ombyggnader mm) som kostar mer än en halv miljonsom inte tir ukuta på grund av brand, vattenskada eller inbrott - ska tas till en stämma för
diskussion och beslut. Notera att det alltså handlar om objekt som man vet om relativt
långt innan de behöver göras.

2. Att en extra stämma - en mellan/informations-stämma - ska hållas en gång om året där
medlemmarna informeras om vad som händer.
beslut foras om styrelsen inte

vill vänta till

Till

denna stämma kan också sådana här

den ordinarie stämman for beslut.

Ett sådant stämmobeslut skulle sända en kraftig signal till styrelsen om hur de rent
praktiskt bör agera för att uppfylla det som stadgarna redan kräver. Alltså så att vi slipper
sådana här missar i framtiden.

Motion 7: Bättre städning och ordning itvättstugor - Styrelsens svar:
Motionären tar upp en viktig fräga. Styrelsen kommer att kontakta berörda entreprenörer
för att vidta nödvändiga åtgärder

S ty r els en

fi)

r e s lår

fi) r ening s st iim m an,

att därmed anse motionen vara besvarad.
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Motion 8: Ventilation - Styrelsens svar:

Styrelsen anser att detta är en mycket viktigt trivselfråga.

1.

Men såvitt styrelsen känner till har ingen minskning av frånluftsfläktarnas varvtal
skett.

2.

Styrelsen anser att OVK ska ske enligt plan. Alltså 2016/2017.

3.

Mätprotokoll kan ås genom vår förvaltare.

fNumreringen 1-3 hänvisar till paragraf "Yrkande" i motionen.]

S ty r els en

fi) r eslår fi) rening s stämman,

att dcirmed anse motionen vara besvarad.

Motion 9: Bytet av försäkringsbolag - Styrelsens svar:

1.

Fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på ftireningskontoret.

2.

Det är oklart var motionären menar med denna fräga.

3.

Stämman återremitterade ärendet

till

mot något stämmobeslut.

S ty rels en

fi) reslår

fi r ening

s

stiimman,

att dcirmed anse motionen vara besvarad
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styrelsen 2009. Alltså bryter styrelsen inte

Motion 10: lsolering av taken - Styrelsens svar:
Isoleringen av taken är en investering som innebär en energieffektivisering som
ftireningen - självfallet - kommer att spara pengar på. Därflor finns ingen motsättning

mellan denna investering och nya fonster.
S ty r els en

fi)r e s lår fi) renings stämman,

att dcirmed anse motionen vara besvarod.

Motion 11: Städavtalet, entr6erna - Styrelsens svar:

Styrelsen anser att det är ett bra påpekande. Styrelsen utvärderar kontinuerli gt vära avtal
och vi kommer att ta med oss detta påpekande och se över städavtalen.

S tyrels en

fi r

e s Iår

fii rening s stiimman,

att drirmed anse motionen vara besvarad.

5l

Trafikverket har den 2015-02-11 anordnat en infoträff ftir våra medlemmar i Akallaskolan
och presenterade det aktuella läget för både Förbifarten och förlängningen av tunnelbanan.
Det var många som visade intresse och kom och ställde frågor. En hel del frågor blev
obesvarade och Trafikverket lovade att återkomma med svar i Porkalen. Här är deras svar.

Svar från Trafikverket om Förbifarten
Varför går Förbifart Stockholm på ytan på vissa platser?
de platser där Förbifart Stockholm ansluter till europavägar går den nya leden ovan mark: det gäller i Kungens kurva,
Hjulsta, Häggvik och det styr även placeringen av Trafikplats Akalla. Dessa trafikplatser blir stora, med på- och avfarter till
det befintliga vägnätet, och kan inte förläggas under jord.
På

Varför kan inte Förbifart Stockholm gå i tunnel till Häggvik?
I

Akalla ansluter Förbifart Stockholm via en cirkulationsplats

till Hanstavägen, som är en huvudled och pulsåder för

trafiken till Kista från Akalla och från Stockholms västra och nordvästra områden. Oavsett om trafikplatsen skulle
förläggas ovan eller underjord måste ramper byggas som ansluter till Hanstavägen på ytan.
Trafikverket har utrett möjligheten att däcka över huvudlinjen fram till cirkulationsplatsen. I det konstaterades att
skillnaden i buller och partikelnivåer blir väldigt liten med en sådan lösning. Att byta fönster, som vi nu gör, är mycket
mer effektivt ur bullersynpunkt för de boende. Viktigt att veta är att när Förbifart Stockholm kommer ut ur tunneln går
den 17.5 meter ner i ett tråg, ett djup dike, vilket minskar påverkan på omgivningen. Förbifart Stockholm fortsätter itråg
till Trafikplats Häggvik.

trafikplatsen i Akalla placeras närmare Häggvik?
Det går inte att flytta trafikplats Akalla norrut för då skulle den hamna allt för nära trafikplatsen i Häggvik, där Förbifart
Stockholm ansluter till Norrortsleden och nuvarande E4. Avståndet mellan de två trafikplatserna skulle bli så kort att på-,
av- och tillfarter inte ryms på ett trafiksäkert sätt. Därtill skulle en flytt innebära att lokalvägnätet måste byggas om.
Kan

Hur regleras luft kvalitet?
Trafikverket följer uppsatta miljökvalitetsnormer. Normerna är till att skydda människors hälsa och naturmiljö baserade
på vetenskapliga fakta. ldagfinns miljökvalitetsnormerför utomhusluft, vatten och buller. Miljökvalitetsnormerna utgår
från gemensamma EU-direktiv och-finns reglerade i miljöbalken (Kap 5) och förordningen om luftkvalitet. Enligt
miljöbalkens 5:e kapitel ska miljökvalitetsnormerna ange de förorenings- eller störningsnivåer som människor kan
utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. Normen för kvävedioxid är 60 mikrogrom/mj och normen för PM-10-partiklar är
50 mi krog ro m/m3 (dygnsmedelvä rde/.
Hur blir luften iAkalla med Förbifart Stockholm?
Både i bostadsområdena i närheten av förbifarten och i Hansta naturreservat kommer luften att vara jämförbar med
idag. lnga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas där människor vistas, halterna kommer att ligga långt under
miljökvalitetsnormerna både vad gäller partiklar och kväveoxider. Överskridanden kan främst ske vid tunnelmynningen
samt i det djupa tråg som vägen går i. lnom detta område vare sig kan eller ska människor vistas.
Partikelhalterna (PM10) iAkalla ligger idag runt 20-25 mikrogram/m3. Det största bidraget till luftföroreningarna utgörs
av den regionala bakgrundshalten (ca 20 mikrogram/m3), vilket är de luftföroreningar som finns överallt iStockholm.
Med Förbifart Stockholm blir halterna 1-2 mikrogram/m3 högre än om vägen inte byggs.
Kvävedioxidhalterna i Akalla, som idag ligger på ca 20 mikrogram/m3, beräknas halveras till 10-12 mikrogram/m3 till år
2030 (även fast Förbifart Stockholm byggs). Det är den tekniska utvecklingen av fordon som gör att halterna blir lägre.
Hur blir luften i Akalla jämfört med Stockholm i övrigt?
I tätbebyggda område i Stockholm ligger partikelhalterna idag mellan 20-35 mikrogram/m3. Det finns även områden där
miljökvalitetsnormen på 50 mikrogram/m3 överskrids. Vad gäller kväveoxider så har tätbebyggda områden, exempelvis
innerstaden och närförorter, idag halter mellan 36-48 mikrogram/m3. Detvill säga väsentligt högre än både nuvarande
och beräknade framtida halter i Akalla.
Kommer inte förorenad luft från tunnel och tråg i Akalla att blåsa in i bostadsområdet?
De platser i Stockholm som har högst partikelnivåer är trånga, tungt trafikerade gator med tät bebyggelse på båda sidor
av vägen (exempelvis Hornsgatan) där dålig luft blir stående på gatorna mellan husen. Eftersom Förbifarten Stockholm
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ligger väldigt djupt i Akalla så stannar partiklarna kvar i vägtråget och försvinner sedan vid regn och vägtvätt. I Akalla är
luftrummet runt förbifarten stort och öppet, de partiklar som ändå kommer upp späds ut med den övriga luften och det
gör att koncentrationen av partiklar där människor bor och vistas inte kommer att vara så hög att normen för luftkvalitet

överskrids.
Vem håller koll på utomhusluftens kvalitet?
Kommunerna har ansvaret för att följa upp att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Det omfattar inte bara vägtrafik
utan alla verksamheter. Om överskridanden sker ska ett åtgärdsprogram tas fram. Det arbetet leds av Länsstyrelsen.
Själva mätningarna görs av SLB analys, som är en enhet inom miljöförvaltningen och omfattar hela stockholmsregionen.
Trafikverket kommer utöver detta göra egna mätningar och beräkningar för att följa upp Förbifart Stockholms
miljöpåverkan.
Hur blir luften för trafikanterna i Förbifart Stockholms tunnlar?
Trafikrelaterade föroreningar itunnlar är av samma slag som luftföroreningar längs vägar på ytan, skillnaden är att
halterna är väsentligt högre i tunnelmiljön jämfört med på ytan, i tunnlar vistas man dock inte lika länge. Fordon har
också effektiva luftfilter vilket medför att luftföroreningshalterna är lägre inne i fordonen än i tunnelluften. Forskning
visar att avgaspartikelnivåerna inne i bilen är hälften av halterna utanför bilen. Vad gäller PM L0-partiklar, som genereras
av dubbdäck och slitage, är det endast calO% som kommer in i bilen. Motorcykelförare bör inte köra i biltunnlar
eftersom de exponeras direkt för halterna i tunneln. lnte heller bör man köra "nedcabbat" i biltunnlar. Detta gäller såväl
dagens tunnlar som Förbifart Stockholm.
Hur regleras tunnelluft ens kvalitet?
ldag finns varken nationella eller internationella krav på hur tunnelluft ska regleras utifrån ett hälsoperspektiv. Ett
forskningsprogram med syfte att öka kunskapen om luftföroreningar itunnelluft har initierats avTrafikverket. Målet med
programmet är också att föreslå ett tillvägagångssätt för att ta fram förslag på riktvärden för luftkvalitet i vägtunnlar.
Trafikverket tar hjälp av ledande experter inom området för att säkerställa att de tunnelanläggningar vi bygger blir så
trygga och säkra som möjligt.
Kommer ni att bullra i 10 års tid i Akalla?
Bullret kommer att vara kopplat till ett antal olika byggmoment. Huvuddelen av de bullrande arbetena i Akalla kommer
bedrivas från mitten av 201,6 till slutet av 2019. För att klara inomhusnivåerna för de mest utsatta bostäderna har
Trafikverket bytt ut fönster i de bostäder som förväntas få byggbullernivåer som överstiger riktvärden inomhus.
Kommer det att bullra och vibrera när ni spränger ut tunnlarna?
Förbifart Stockholms tunnlar kommer inte att gå direkt under husen i området, tunnlarna är ca 200 meter från de
närmaste bostadshusen i Akalla. Det är därför endast husen närmast tunnlarna i Akalla som kan komma att beröras av
vibrationer och stomljud (ljudvågor som fortplantar sig i berg och husstommar) under byggtiden.
Hur länge pågår sprängningarna i Akalla?
Vi bedömer att sprängningarna kommer att pågå mellan våren 2016 och hösten 20L9. Först bygger vi en arbetstunnel
och under hösten 201-7 börjar arbetet med huvudtunneln till Hjulsta.
Tunneln drivs framåt med cirka L0-15 m per vecka och tunnelfront, så det kommer inte att bullra och vibrera från samma
ställe under bygget av tunnlarna.

lnnebär bygget av Förbifart Stockholm mycket tung trafik i området?
Berget från tunnelarbetena transporteras bort med lastbilar från tunnelmynningen vid Kista Golf till NCC:s
mottagningsstation vid Rotebro. Antalet lastbilar blir mellan 50-200 lastbilar de dagar sprängningar ske.
Trafikverket kommer inte att styra vilka allmänna vägar entreprenören ska använda för att ta sig till Rotebro.
Förmodligen kör lastbilarna vänster på Akallalänken och tar närmaste väg ut till E4 för vidare transport norrut till
Rotebro.
Från bygget av Trafikplats Akalla tillkommer mellan 10-80 tunga transporter per dag på Hanstavägen och Akallalänken
(varierar under byggtiden, flest transporter sker under 2018). På Hanstavägen och Akallalänken passerar idag runt
30 000 fordon per dygn, så byggtrafikens andel av den totala trafiken blir liten.
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Svar från Stockholms läns landsting angående utbyggn ad av
tunnelbana Akalla - Barkarby
Nya stationer:
Barkarbystaden - fyra alternativa placeringar har utretts.
Barkarby station - två alternativa placeringar har utretts.
Var stationerna hamnat på ett ungefiir finns redovisat i den lokaliseringsutredning som nu är
klar. Du hittar lokaliseringsutredningen på projektets hemsida: www.sll.se/tbanabarkarby
Spårlängd: cirka 3,4 km
Planerad bluggstart: Senast 2016
Planerad trafi kstart: Cirka 2021

Här ftiljer svar på de frågor som ställdes under informationsmötet gällande utbyggnaden av
tunnelbanan från Akalla till Barkarby. På projektets hemsida, www.sll.se/tbanabarkarby,
hittar du mer information om utbyggnaden, tider ftr öppet hus och aktuella samråd.

Är det risk att våra fastigheter skadas av bygget?
Varje fastighet kommer att klassificeras utifrån grundläggning, ålder, material och
inventeras innan sprängningsarbetena påbörjas. Klassificeringen görs enligt svensk standard
och görs for att sprängningarna ska kunna anpassas så att de inte ska ge upphov till skador.
Vi kommer löpande under bygget följa upp de fastigheter som är särskilt känsliga.
För kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kommer antikvarier göra inventeringar och ftireslå
förebyggande skyddsåtgärder.

Under vilka tider kommer arbetena att utföras?
Normalt mellan 07-19 men även kvällstid fram till 22 är aktuellt. Att vi vill ha möjlighet att
göra visst arbete fram till 22beror på att då går utbyggnaden snabbare och även
störningarna kommer att gä över snabbare.
Vad är det som kommer att störa när ni bygger tunnelbanan?
Det är dels luftburet buller och så kallat stomljud. När man i vardagslagtalar om buller
menar man luftburet buller, det vill säga buller som sprids från bullerkällan till mottagarens
öra via luften. Det kan till exempel vara ljud från arbetsmaskiner och transporter. Stomljud
är en foljd av att vibrationer alstras i berg vid bergborrning och sprängning och sedan sprids
via byggnadsstommen in i bostaden.

Hur mycket kommer det att låta?
Vi kommer att utgå från de riktvärden

som Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggarbetsplatser. Vår avsikt är att ta fram platsspecifika värden under byggtiden. Dessa
värden anger både under vilka tider bullrande verksamhet kan göras under dygnet och till
vilken nivå.

Det kommer inte att låta lika mycket överallt under hela perioden. Tunneldrivningen flyttar
sig allt eftersom, cirka l0 meter i veckan, och störningama är mindre ju högre upp i
byggnader man befinner sig.
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Ur Trafikverkets diarium
Utlåtande över inkomna synpunkter från 2011-11-15

Brf Porkala ftjreslår att trafikplatsema Akalla och Häggvik ersätts av en enda trafikplats i
höjd med Norra Kolonnvägen/Esbogatan. Då kan också medel frigöras för att förlänga
Förbifart Stockholms tunnel förbi Akalla. Förbindelsen till Kista arbetsområde blir
effektivare och risken för smittrafik minskar. Möjligheter ökar för
kollektivtrafikftirbindelser ovan jord mellan Hjulsta, Norra Järva och Sollentuna.
Förbindelserna mellan de olika naturreservaten på Järvafiiltet förbättras.

Från Reviderad samrådsredogörelse 2011
BRF Porkala, Kista, stödjer forslaget som helhet men oroas över luftkvaliteten i området
vid trafikplats Akalla. Man önskar även bullerskyddsåtgärder och menar att mer hänsyn har
tagits till motocrossbanan och hästklubben än till de boende i området. Man undrar varför
det inte gär att flytta trafikplats Akalla längre mot Esbogatan- Norra Kolonnvägen. I senare
kontakter med Trafikverket har man framfört önskemål om att korsningen
Finlandsgatan/Porkalagatan ska trafikregleras och att Trafikverket ska finna en bättre
lösning av Finlandsgatan.

Porkalen vintern 2012:
"Styrelsen ftir Brf Porkala skickade i vintras ett överklagande till Förvaltningsrätten med
vissa synpunkter på vår närmiljö (publicerades i Porkalen). Dessa synpunkter resulterade i
några ändringar."

Dokument:
Om

fiirbifurtens studier, utredningar och prövningar:

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Dokument/

Hiir hittar ni exempelvis samrådsredogörelsen diir Porkalas krav niimns ettflertal gånger
http://www.trafikverket.se/contentassets/0adca97b823445308 I c5a5ed l6al374Oireviderad_samradsredogorels

e.pdf
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Tidigare händels er angäende förbifarten , av föreningen
(Trafikverket innan 2010 hette Vägverket och ät idag en och samma verk)

- En oberoende grupp av intresserade medlemmar bildades och loljde vägverkets planering
och besökte alla fokusmöten som anordnades.
- En protestlista bildades och sattes upp på alla anslagstavlor ftir att intressera och engagera
folk. Inget intresse visade sig. Gruppen kände inget stöd från styrelse och därför lämnades
det åter igen över på styrelsen ft)r fortsatt handläggning och gruppen upphörde.
- Bygget blev godkänt av alla insatser och partier och föreningen började sträva efter
kompensationer for tiden bygget skulle hålla på. Vi har ffitt lonster och trafikverket har
ändrat Akalla länkens tillftilliga dragning under byggtiden.
Tidigare var det tcinkt att trafiken skulle ledas om på Finlandsgatan, istcillet byggs nu en ny tillfcillig
vcig nedaffir Finlandsgatan. Det gör att trafiken kommer lcingrefrån bostadshusen. Det.fanns
enighet om det. Men styrelsesammansättningen cindras och nu finns det t.o.m. röster att öppna
Finlandsgatan. Samtidigt cir det ingen som har rciknat in den kommande ökade trafik som kommer
att.följa med byggandet qv den nya staden påflyglältet. Finlandsgatan ingår i kommunens vcigncit.
Men nu verkar det så cttt det.finns olika politiska krafter som skq stoppo qllt och börja mer eller
mindre från början. Föreningen hur inte uppvaktat olika purtier eftersom fi)reningen inte sks
e ng ug e ra sig p artip o litis kt.

Den tidigare styrelsen tackade i juni förra året JA till Trafikverkets bullerdämpande
åtgärder - fönsterbyte på Porkala- och Kaskögatan. Hela projektet har sedan tillfiilligt
stoppats av den nya regeringen efter valet.

I november 2014 fick den nuvarande styrelsen ett nytt erbjudande om att starta själva
utbytet. Styrelsens majoritet har tackat JA till c:a 700 st. fönster och balkongdörrar.
Arbetena påbörjades i januari och avslutades i lagom tid då markarbetena avseende
Förbi farten påbör1 ades.

I Trafikverkets erdudande ingick också bullerdämpande fönster i de fvå högsta våningarna
i höghusen Sibeliusgången 48 - 50 där bara en glasskiva skulle läggas till eftersom det
enligt mätningama bullret inte kommer att överskrida de tillåtna riktvärdena. Nu har det
visat sig attvära fönsterkarmar är ganska ruttna och Trafikverket rekommenderade inte de
föreslagna åtgärderna då de inte kan lämna någon garanti på det arbetet, men har nu ändrat
sin uppfattning om de ftireslagna åtgärderna och kommer att byta hela fonsterna, inte bara
en glasskiva. Planerad start vecka 33-34.

Trafikverket påkostar inte utbyte av fönster i de kök (22 st.) som vetter mot Förbifarten och
där florslaget var att bekosta detta utbyte av föreningen men inga forhandlingar är pågående
ang. detta. De som tagit bort väggen mellan sovrummet och köket (6 st.) fick fönster av
Trafikverket.

Följande skrivelser har skickats under årens lopp och är remissvar eller överklagandena.
Observera att dessa skrivelser är historiska händelser och sträcker sig över flera år och har
ingenting att göra med dagens styrelsesammansättning. Det har också tidigare i Porkalen
skrivits om Förbifarten, se bl.a. Porkalen nr 112010, nr 312017, nr 412011 nr 212012.
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Hänt under 2009

PROTESTERA
De senaste skriverierna i tidningarna visar att Vägverkets planer pä att bygga
Förbifail Stockholm genom Akalla har avancerad till sitt slutskede. Vägverket har
jobbat med projektet sedan 2001 har tänkt på allt och kontaktat alla berörda partner
angående miljö, trafik, hälsa och skickat ärende på remiss till många instanser och
föreningar. I maj 2008 påbörjade regeringen en miljöprövning av projektet och
miljödepartementet kom in med kompletterande uppgifter som skickades till
myndigheter och organisationer för synpunkter och allt är nästan klart nu.

Men vem har frägat oss?

Vi, som bor 200 meter från utfarten från tunneln?

Vi, som får in alla avgaser och buller från
motorvägen?

Ombyggnaden planeras ta hela 8 år!
Styrelsen för Brf Porkala har uppvaktat Vägverket och blev inbjudna till en
informationsträff där vi blev lovade fortsatt dialog med dem och eventuellt
kompensation för störningar mest i samband med öppnande av Finlandsgatan.

All genomfartstrafik kan ledas genom Finlandsgatan som kommer att öppnas.
Hur påverkar detta priset på våra bostadsrätter? Hur många kommer att fä
besvär av buller? Det är av stor vikt att Vägverket får kännedom om att ett
stort antal av föreningens medlemmar känner sig oroade för den kommande
ombyggnadens påverkan på deras boendemiljö såväl under ombyggnaden
(start 2012) som därefter.
En namninsamlingslista kommer att sättas upp på anslagstavlorna. Det måste
vara klart till den 10 december då Vägverket vill ha svar för utvärdering.

Skriv på namninsamlingslistan!

!!

Styrelse söker medlemmar som tror sig vara kunniga inom detta område och
kunna hjälpa till med fortsatta kontakter med Vägverket m.m.
För mer info om den planerade ombyggnaden: www.forbifartstockholm.se eller
http://www.dn.se/sthlm/boende-pa-lovon-vill-slippa-rondeller-till-forbifarten-

Brf Porkulu/B els Johansson
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Hänt under är 2009
Datum:

2009-12-09 Till: Vägverket

Vi boende hos Brf Porkala kräver en förklaring, en förbättrad lösning
och kompensation under byggtiden.

Brf Porkala Förbifartsgrupp stödjer i sin helhet förslaget till detta projekt som kommer att
avlasta E,ssingeleden, som är i stort behov av reparationer och redan nu underdimensionerad
vad gäller antalet passerande bilar per dag. Att koppla samman Stockholms nolra och södra
regioner, en sträcka på 21 km med 17 km i tunnel och 14 minuters bilresa är inte heller fel.
Det som är märkligt är att under hela projekttiden och med olika remitterande instanser har
ingen kontaktat och tillfrågat oss. Ändå är det just boende i Brf Porkala som troligen
drabbas mest av alla de som kommer att exponeras för både byggarbetena och när
Förbifarten blir klar.
Tunneln kommer att mynna ut i omedelbar närhet till våra hus med åtftljande buller,
avgaser och skadliga partiklar. Just dessa partiklar, som har diskuterats pä alla möten med
Vägverket, är mest oroande. Redan idag överskrider dessa på vissa ställen de
rekommenderade nivåerna. Det har inte gjorts nägra undersökningar på hur t.ex. barnens
lungor kan påverkas. Vägverket gjorde bedömningar att dessa liksom avgaser och buller
inte kommer att öka samtidigt som man räknar med och bygger lor mer trahk. Dessutom
framgår av planeringen att det inte kommer attvara möjligt att vid Häggviks trafikplats ta
av söderut mot Stockholm, vilket medfor att all trafik som ska till Kista eller exempelvis
Kistamässan kommer att bli tvungen att använda sig av Akalla trafikplats.

Vi

boende i Brf Porkala eller Akalla överhuvudtaget som trodde att vi köpte våra lägenheter
nära naturen och frisk luft, kommer kanske att få sämre luft än på Hornsgatan, inklämda
mellan E l8 och E 4 och med Förbifarts Stockholms trafikplats i omedelbar närhet.

Vid Häggviks trafikplats planeras det redan nu for bullerskydd och överdäckning av vdgar,
men inget sådant hos oss i Akalla med motiveringen att bullerskydd skulle bli alltför
dominerande i landskapet. Alla tillfartsvägar till trafikplatsen är redan f;irdiga. Vägverket
påstår att flytta Akalla trafikplats eller förlänga tunneln är kopplat med geologiska problem,
men till detta borde det tas hänsyn vid själva planeringsstadiet. Akallavägen vid Hästa och
mot Hjulsta trafikplats läggs i tunnel så att hästama inte blir sjuka. Det finns heller ingen
planering att flytta Förbifart Stockholm med Akalla traflkplats längre österut, eftersom både
hästklubben och motocrossbanan har nyligen fätt sina kontrakt för att bedriva verksamheten
förlängda.

Det känns som att hänsyn har tagits
Brf Porkala.

till allt

och alla, men inte

till

de boende hos

Ett av ft)rslagen som lämnades in på Vägverkets samrådsmöte den 30 november var att
flytta Akalla trafikplats längre bort från bostadshusen och då skulle en del av
Hanstareservatet behöva tas i anspråk.
Ett annat förslag, som också lämnades in skriftligt, är att flytta Akalla trafikplats nomrt till
Esbogatan-Norra Kolonnvägen, med cirkulationsplats ovanfor Förbifarten och med
motsvarande ramper.
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Förbifartens tunnel skulle då florlängas mot DN-EX tryckeriet och ge således inte upphov
till bullerstörningar i Akalla (Brf Porkala), samt medge bättre tillgänglighet till
naturreservatet i Hansta. En lorlängning av Förbifartens tunnel skulle även innebära att
Hanstavägen-Akallalänken kan vara kvar under byggtiden och provisoriska trafiklösningar
på Finlandsgatan, med problem av buller och luftföroreningar, skulle inte behövas tas i
anspråk. Styrelsen stödjer samtliga dessa ft)rslag.

På

Brf Porkala ftjreningens vägnar
Bela
B

Johansson

Sigurd

Eliasson

Jiri Pisa

rf P o rkal as F ö rb ifart s grupp

Gruppens sammansättning: Bela Johansson, Sigurd Elisasson, Mats Allaskog, Stefon
Sigfried, Jiri Pisa, Arne Erilcsson, Bengt Turlock, Thomas Lindberg
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Hänt under är 2011
Datum:

201 1-08-10

Er ref:

Förbifart Stockholm

Vår ref:

styrelse

-

trafikplats Akalla

TRAFIKVERKET
Ärende: Brf Porkalas synpunkter på Förbifart Stockholm

I Trafikverkets arbetsplan över Förbifart Stockholm föreslås att tunneln upphör mellan
Akalla och Sollentuna och att det byggs två trafikplatser; Trafikplats Akalla respektive
Trafikplats Häggvik. Denna lösning innebär klara försämringar för de boende i närheten
men även för hela Järva. Motiveringen från Trafikverket är att pengarna inte räcker till
en tunnellösning på grund av markförhållandena som råder vid Akalla/Hansta. Det som
fattas är entigt Trafikverket 1,5 miljarder för att kunna bygga tunnel även där.
Med tanke på att detta ska vara en trafiklösning som skall fungera för flera generationer
framöver har vi svårt att förstå denna kortsiktiga argumentation.

Det går dock att lösa problemen även inom de snäva budgetramarna som just nu råder
genom följande:
Brf Porkalas motförstag är att Trafikplats Akalla och Trafikplats Häggvik flyttas och
ersätts av en enda trafikplats "Alternativ trafikplats." Detta ger nära förbindelser till
B4:an och även till Kista. Det senare via Norra Kolonnvägen/Esbogatan/den nya tunneln
till Kista. Om det blir en trafikplats istället för två trafikplatser så frigörs pengar för
tunnelbygge ända fram till o'Alternativ trafikplats".

Fördelarna är framförallt:
Förbindelsen till Kista arbetsområde blir effektivare och det minskar det störande
bullret för boende på Norra Järva och Sollentuna. Vid köbildning finns idag risk för att
trafik smiter förbi via Finlandsgatan och Norgegatan. Dessa trafikrisker försvinner vid
föreslagen lösning. Levnadsmiljön på Norra Järva förbättras genom att trafik i
förbifarten läggs i tunnel men också på grund av att trafik på Hansta- och Akallaleden i
stort kan upphöra. Dessa leder kan då försvinna eller göras smalare med lägre
hastighetsgränser.
Sammantaget ger ovanstående lösning en mycket bättre miljö och trafiklösning.

När det gäller Trafikverkets nuvarande planer för Trafikplats Akalla vill Brf Porkala
anföra följ ande lösningar.

för Brf Porkala föreslås bullerdämpande åtgärder. Den
nedsänkta delen av förbifarten längst gamla tryckeriet bör i stor utsträckning övertäckas
för att minska det ständigt närvarande bullerbrus från 6-filig motorväg. Brf Porkala
förväntar sig också ett förslag på liknande åtgärder vad gäller Hanstavägen mellan
trafikplatsen och fram till korsningen Hansta-, Vanda- och Sveaborgsgatan.
Som tänkbara åtgärder

Enligt Trafikverkets planer kommer inte det att kunna gä ztt svänga söderut från
förbifarten vid Häggvik och detta kommer att resultera i att merparten av dagens trafik
inte kommer gå i tunneln utan kommer att fortsätta gå ytvägen och använda sig av den
nyöppnade provisoriska Hanstavägen/Finlandsgatan eftersom för många fordon är det
den enda kortaste förbindelse mellan E18 och E4 söderut. Brf Porkala ställer krav på
tillfredställande lösning på den trafik som inte kommer att välja tunneln samt krav på
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lösning på gatans användning efter byggtiden.

Trafikverket har meddelat att det egentligen inte är dem som planerar denna gatans
framtida utformning eftersom det är kommunens vägnät och då har vi inga garantier hur
det blir med Finlandsgatan efter byggtiden.
Med hänsyn till kommande bullerstörningar från förbifarten samt under byggarbetena
under många år och med en ny dragning av Hanstavägen/Finlandsgatan kräver boende
hos Brf Porkala att fönster som vetter mot trafikplatsen på Porkala- och Kaskögatan
bytts ut mot 3-glas fönster samt eventuella bullerdämpande oofasaderoo mellan husen på
dessa gator för att minska bullret på innegårdarna.
Styrelse och en hos Brf Porkala fristående intressegrupp har informerat alla boende om
vad som väntar och gått ut med en protestlista som var uppsatt i lCA-butiken och
föreningens anslagstavlor och närmare 860 av våra medlemmar och andra Akallabor har
skrivit på. Namnlista bifogas.
Styrelse vill poängtera att den inte har för avsikt att protestera mot själva Förbifarten
utan att endast se till medlemmarnas bästa. Hänsyn måste också tas till att vi köpte våra
lägenheter nära grönska, Hansta naturreservat och i utkanten av centrala Stockholm.
Nu får vi Hornsgatan på köpet och dessutom kan ingen i dags läge förutsäga eventuella
ekonomiska konsekvenser vid överlåtelserna av våra lägenheter. Det är många andra som
har stora bullrande gator fyllda med avgaser i sin närhet. Men de som köper dessa
lägenheter är säkert väl medvetna om detta. De gör en helt frivilligt och övervägt val med
de konsekvenser som det innebär. Men har någon gett några valmöjligheter till oss boende i Brf Porkala - vi ställs inför ett faktum att få en trafikplats framför våra fönster.
Det åberopas också tidigare inlämnade handlingar med ert dnr 2011137089.

Brf Porkalas styrelse
Lars-Äke Hedberg- ordförande Marianne Bergström

-

vice ordftirande

Bela Johansson, Mats Björndahl, Reija Rissanen, Dariush Adineh, Göran Lindgren, Anders Lagnefeldt
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Hänt under är 2011
Datum: 2011-10-06
Er ref: Förbifart Stockholm Hanstamotet

Stadsbyggn adskontoret

Vår ref: BRF Porkala, trafikplats Akalla

IO4 20 STOCKHOLM

Arende: BrfPorkalas krav och synpunkter på Förbifart Stockholm

BRF Porkala är en bostadsrättsforening belägen i Akalla i Kista lörsamling i Stockholms
kommun. Föreningen bildades i maj 1982 och består av 823 lägenheter och ett antal butiker
och lokaler. Bostadsrättsföreningen är en av Sveriges största.
Som synes gränsar vår förening mot både Akallalänken och mot Finlandsgatan och
Hanstavägen.
Läget i västra Akalla betyder närhet till det unika naturreservatet Hansta men också till den
planerade Förbifart Stockholm. Den kommande motorleden ska mestadels gå i tunnel "ft)r
att minska miljöeffekterna", men just utanfor husen i Porkala upphör tunneln för att
Förbifarten vid Trafikplats Akalla ska ffi anslutning i markplanet till lokala Hanstavägen.
Föreningen har haft flera möten med foreträdare fcir projektet Förbifart Stockholm, bland
annat besöktes vi av er under våren 2011 och har haft flera tillftillen att framftira våra
synpunkter på projektet. Det är av vikt att betona att BRF Porkala inte har några synpunkter
på projektet Förbifart Stockholm i stort, utan endast de delar som berör vår ft)rening.
De människor som bor i ft)reningen har flyttat till en bostad med närhet till natur, samtidigt
som de har en rimlig restid till service av olika slag. Restiden in till Stockholms centrum,
till Arlanda flygplats och flera stora arbetsplatser är också överkomliga. Många har valt att
bo i området fcjr att slippa de föroreningar av luft och de ljudstörningar som ett boende i
mer centrala delar innebär.

Nu får vi "Hornsgatan pä köpet" och ingen kan i dagens läge förutsäga de ekonomiska
konsekvenserna vid framtida överlåtelser av våra lägenheter. Det är självklart många andra
som har stora bullrande gator fyllda med avgaser i sin närhet. Men de som bosätter sig där
och köper lägenheter är väl medvetna om detta. De gör en helt frivilligt och övervägt val
med de konsekvenser som det innebär. Men vi ställs inlor ett faktum att fä en trafikplats
framftir våra frinster utan att kunna välja. Trafiken i den sexfiliga motorleden väntas ffi en
volym på 140 000 fordon per dygn. Trafikverket erkänner kommande miljöforsämringar i
området men anser dem vara överkomliga. Man hänvisar till att leden efter tunneln
fortsätter i ett djupt tråg som minskar effektema både av trafikens buller och av
fororeningar. Det är dock mest teoretiska beräkningar.

Vi har svårt att tro att partiklar i storlek miljondelar av en millimeter

ska stanna i tråget!

Vår grundinställning är att det tas för liten hänsyn till de närboendes miljö och hälsa i
Förbifartsprogrammet. Trafikverket beskriver i egna texter kommande problem med
trafiken i tunnlarna, om att svaga personer kommer att vamas etc. Men mindre om de
närboendes situation där fordonen väller ut ur tunnelmynningen tillsammans med alla
samlade gifter.
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Naturvårdsverket har siffran 26 miljarder kr som årlig ohälsokostnad ft)r trafikens
föroreningar. Trafikverket och andra beslutsfattare tycks mena att det är priset vi ffir betala
för vårt moderna bilsamhälle.

Ändå måste vi protestera där vi kan på det lokala planet när hoten blir alltför närgångna och
kännbara.

Vi gör det i denna inlaga genom att presentera alternativa lokala lösningar

som

vi anser fullt

möjliga att genomföra och som gagnar alla parter.
I Trafikverkets arbetsplan över Förbifart Stockholm föreslås att tunneln upphör mellan
Akalla och Sollentuna och att det byggs två trafikplatser; Trafikplats Akalla respektive
trafikplats Häggvik. Denna lösning innebär klara försämringar för de boende i vår forening.
Fördelama är framforallt att forbindelsen till Kista arbetsområde blir effektivare vilket
minskar det störande bullret for boende i vår förening. Vid köbildning finns idag risk för att
trafik smiter forbi via Finlandsgatan och Norgegatan. Dessa nackdelar minskas med vår
lösning.

Flera miljövinster med vårt förslag:
I I | ]Hanstavägen-Akallaleden fortsätter söderut som lokal ytväg.

I Trafikverkets plan svarar

Finlandsgatan (40 m) från husen på Kaskögatan) för all yttrafik både under byggtiden och
senare.

i

i-Nära den planerade tunnelmynningen finns utbyggda Stenhagsskolan med 450 elever
och ännu närmare skolans bollplan. Kombinationen hård trafik - bamastma dr välkänd. Ny
forskning visar att denna astma kan utveckla ADHD.
i r l lTrafikverkets aviserade etableringsyta (arbetsområde)

mellan Hanstavägen och
Finlandsgatan ter sig också som ett gigantiskt miljöhot under hela byggtiden. Även detta
försvinner norrut med vårt forslag.
i r r ,Tillgängligheten

Miljön

till naturreservatet Hansta påverkas inte.

Norra Jdrrva, och framfor allt i vårt bostadsområde, förbättras genom att trafiken
fortsätter ytterligare en sträcka i tunnel. Men det innebär sannolikt också att trafik på
Hanstavägen och Akallalänken, i de delar som berör vårt område, radikalt minskar.
Akallalänken kan därvidlag återställas till den tvåfiliga lokalgata som den tidigare varit, och
Hanstavägens trafik kan till huvuddelen begränsas och i stället ledas till Esbogatan och
vidare till den av oss ft)reslagna Trafikplats Akalla.
på

I Trafikverkets forslag framstår Hanstavägen (med den planerade anslutningen till
Förbifarten) som den breda självklara genomfartsleden i norra Järva som ffingar upp en stor
del av trafiken även från östra delen (Kista) med 10 300 boende och ca 30 000 arbetsplatser.
De når ju Förbifarten i princip lika lätt via de nya Kista och Ärvinge trafikplatser.
Det är samtidigt viktigt att Hanstavägen och andra ytvägar intill Förbifarten dimensioneras
efter sin primära funktion. Blir de alltfor breda och inbjudande kan de lätt bli "smitvägar"
som väljs före Förbifarten. Även hastigheten kan regleras i samma syfte.

I. Trafikverkets förslag framstår Hanstavägen (med den planerade anslutningen till
Förbifarten) som den breda självklara genomfartsleden i norra Järva som ffingar upp en stor
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del av trafiken även från östra delen (Kista) med l0 300 boende och ca 30 000 arbetsplatser.
De når ju Förbifarten i princip lika lätt via de nya Kista och Ärvinge trafikplatser.

II. I en miljökonsekvensbeskrivning

heter det om Trafikplats Häggvik att Förbifarten där
ska ansluta till Uppsalavägen norrut men att det inte blir möjligt att åka från Förbifarten
söderut mot Stockholm. Resenärerna måste i stället ta omvägen via den planerade Akalla
Trafikplats, med svåra konsekvenser, eller Hjulsta Trafikplats. Detta vill vi naturligtvis
också ha en ändring på.

Skulle Trafikverket/Förbifart Stockholm/Stockholms kommun inte hörsamma vårt
förslag, vilket vore mycket olyckligt, vill föreningen lägga fram följande synpunkter
på Trafikverkets nuvarande planer för Trafikplats Akalla:

-

-

-

För hela Brf Porkala foreslås bullerdämpande åtgärder.
Den nedsänkta delen av Finlandsgatan längs gamla tryckeriet bör i stor
utsträckning övertäckas för att minska det dygnet runt närvarande bullerbruset från
en motorväg med sex körftilt.
Brf Porkala ftirväntar sig också ett förslag på liknande åtgärder som i
ovanstående punkt vad gäller Hanstavägen mellan trafikplatsen och fram till
korsningen Hanstavägen, Vandagatan och Sveaborgsgatan.
Enligt Trafikverkets planer kommer det inte att kunna gä att svänga söderut
från Finlandsgatan vid Häggvik och detta kommer att resulterai att merparten av
dagens trafik inte kommer gå i tunneln utan kommer att fortsätta pä ytan och
använda sig av den nyöppnade provisoriska Hanstavägen/Finlandsgatan, då det för
de flesta trafikanter blir den kortaste förbindelsen mellan 818 och E4 söderut.
Vi ställer således krav på en tillfredställande lösning avseende den trafik som
inte kommer att välja tunneln, samt krav på lösning på gatans användning efter
byggtiden. Trafikverket har meddelat att det inte är de som planerar gatans framtida
utformning, eftersom det är kommunens vägnät. Detta innebär att vi inte har några
garantier för hur det blir med Finlandsgatan efter byggtiden.
Med hänsyn till kommande bullerstörningar från Finlandsgatan samt under
byggarbetena under kommande år och med en ny dragning av
Hanstavägen/Finlandsgatan kräver vi att lägenheter/ftinster som vetter mot
trafikplatsen på Porkala- och Kaskögatan samt mot byggområdet för Förbifart
Stockholm, och de andra lägenheter som på grund av sitt läge (till exempel i
höghusen) kommer att utsättas för stömingar, bys ut mot bullerdämpande fönster
(tre-glas) samt att bullerdämpande "fasader" byggs mellan, eller framför, husen på
dessa gator/i denna riktning f<ir att minska bullret på innegårdarna.

Styrelsen har informerat föreningens boende på ett Infomöte och i vår tidning om de planer
för Förbifart Stockholm som berör vår förening och vi anser att vi har ett fullgott stöd från
de som bor i vår ftlrening för de forslag som vi här lagt fram.

Vi

åberopar också tidigare inlämnade handlingar

För Brf Porkalas styrelse
Lars-Äke Hedberg (tidi gare ordforande)
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till Trafikverket

med dnr 201 1137089.

Trevliga Porkalas valprogram
Vi vill arbeta för en aktiv styrelse där de invalda arbetar för brf-medlemmarnas vä1. Vi vill få till
en bättre kommunikation mellan styrelsen och de boende. Vi kommer att arbeta för att större
beslut om förändringar tas i samråd med medlemmarna genom omröstning på stämmor, innan
något påborias.
Vi vill göra en grundlig undersökning av föreningens ekonomi och hur den sköts administrativt.
Vi vill undersöka möjligheterna för att sänka utgifterna så att medlemmarna kan få en billigare
avgift och få ut mer för pengarna.
Vi vill arbeta på att felanmälningar åtgärdas snabbare och blir bättre utförda. Vi vill också
försöka se till att de äldre gårdarna blir mer attraktiva.
Vi vill få till en grundlig undersökning av samtliga fastigheters skick. Vi vill bilda en teknisk grupp
som kontrollerar hur arbetet blir utfört vid renoveringar och reparationer, både före och efter
utfört arbete. Vi vill att det dokumenteras vad som har åtgärdats och hur bra det har gjorts.
Vi vill använda de olika lokaler som föreningen har för olika sociala aktiviteter. Vi vill aktivt verka
för att öka gemenskapen mellan medlemmarna så att föreningen blir en trevligare och socialare
boendemiljö.
Vi behöver ditt stöd för att förverkliga det här.
Jessika Ahlström, Joanna Lolossidou, Pirjo Lawson, Alberto Munoz, Alexander Sanchez,
Gabriel Velarde

Trevliga Porkala's Campaign
We work for an active board where the elected members actively have the welfare of the
residents in focus, We want to promote a better communication between the board and the
residents. We will work to enable that decisions on major changes are taken in consultation with
the members through voting at general meetings.
We will make a systematic and thorough investigation of the association's economy and how it is
administred. We want to explore the possibilities to reduce the expences so that the members
will be able to pay less and get out more from it.
We will work on getting fault reports dealt with quicker and that the repairs get better executed.
We also want to try and make the old courtyards more attractive.
We want to enable a thorough examination of every property's condition. We will form a
technical group which controls how the work gets performed at renovations and repairs, both
before and after executed work. We want documentation on what has been fixed and how well it
has been done.
We want to use the different facilities which are in the association's care for social activities. We
will actively work to increase the community between the members to make the association a
pleasanter and a more social environment.
We need your support to implement these things.
Jessika Ahlström, Joanna Lolossidou, Pirjo Lawson, Alberto Munoz,Alexander Sanchez,
Gabriel Velarde

I

Fullmakt
Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt,har de andä
bara en röst tillsammans. Om en medlem äger fler bostadsrätter i föreningen, har denne ändå
bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösttätt genom ombud. Endast medlemmens
makef maka, registrerad partner, sambo,
fl närstående (=fördlder, syskon eller barn) eller
^nn
medlem färvar ombud.
^nnan

Ombud fär bara företräda en medlem.

Fullmakt ska vara skrifdig och daterad. Den g:iller högst ett ät efter utfärdandet.

(IQipp urfullnakten eller kopiera och ta med)

Fullmakt utårdad för (namn, texta tydligt):

att vid HSB:s bostadstättsförening Porkala m 249 i Stockholm årsstämma den 15/6
företräda bostadsrdttshavaren (namn, texta tydligt) :

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

Ort..

Datum:

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

(lrJamnteckningen behöver inte varz bevittnad).

201,5

