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*fL
Kallelse till ordinarie årsstämma

Medlemmorns i HSB Brf Porkala kallas hörmed till ordinarie föreningsstömma

måndagen den 78 juni 20L8 kl. 183A i Akalla Grundskola

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordforande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera

protokollet och fyra rösträknare
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
1-0. Beslut om fastställande av resultaträkningen och

balansräkningen
l-1" Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den

fastställd a balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
L3. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och suppleant
16.Val av valberedning
17. Erforderligt val av representation i HSB

18. Fråga om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
19. Propositioner

a. Beslut om medlemskap i HSB

b. Beslut om antagande av nya stadgar
20.lnkomna motioner

a. Anställning av styrelseledamot
b. Orienteringstavla och skyltning
c. Anställning av informatör
d. Pollarna
e. Kurser for styrelsen
f. Uthyrning av 52an
g. lnformation på andra språk

21. Avslutning

ei
Vid den ordinarie
föreningsstä m ma n har varje
medlem en röst. lnnehar
flera medlemmar en

bostadsrätt gernensamt, ha r

de dock tillsammans endast
en röst.
Röstberättigad är endast den
medlem som fullgjort sina

förpliktelser mot föreningen.

Medlenr kan företrädas av

ombud med skriftlig,
dagteckna d ful lrnakt. Endast

medlems make, maka, med
medlem varaktigt
sammanboende, närstående
eller annan medlem får vara
ombud, Medlem, som är
juridisk person, får dock som
ombud företrädas av icke-

medlem. lngen får dock som
ombud företräda mer än en
person.

Vid föreningsstämman kan

medlem medföra ett biträde.
Samma krav på biträdet
gäller som för ombudet (se

ovan)"

OBS! För att erhålla röstkort
krävs att godkänd lD-

handling medtages på

stämman.

Akalla i maj 2018 Styrelsen
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Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försål.ining och i kontakt med din bank
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r (ls)

Styrelsen lor HSBs Brf Porkala *r 249 fäy härmed avge årsredavisning for råkenskapsåre t 2011 .

Årsredovisningen är upplättad i svenska klonor, SEIi

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

AIlmänt om verkamheten

Föreningen har tiil ändarnål och att främja rnedlernmamas ekonotniska intressen genom att i loreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegrånsning. Upplåtelse får
även ornfatta mark som ligger i ansluuring till ftireningens hus, om marken ska anvåndas som
komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningen är ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (tggg;t tzgj, d.v"s. föreningen är
en äkta bostadsrättsfcirening.
En bostadsrättsfiireiring riiknas som äkta om den till minst 60 9/o bedriver kvalificerad ver"ksamhet.

Föreninge ns gällande stadgar har registret'ats hos Bolagsve tket 20 12-0 I -24.

Föreningens fastigheter byggdes 1976 - 1978 och bostadsrättsloreningen (BrfPortala) bildades den 7
r:naj 1982 och registrerades vid länssryrelsen den 5 juli 1982.

Föreningen innehar tomtråtten tili samt äger och forvaltar samtliga byggnader på t'astigheterna Porkala l,
3-4 och 7-14 inorn stadsdelen Akalla i Spånga- Kista församling iStockholms Kommun"
Föreningen äger !8 bostadshus innehållande 823 lägenheter och 28 lokaler, varav B lägenheter och 28

lokaler'är lryresråtter. Total lägenhetsyta onr 58 347 rn2 och en total lokalyta orn 2 996 m2.

Föreningen är andelsägare i Samfillighetsloreningen fiir sopsug i Husby-Akalla"
Fastigheten har åsatts vårdeår 1977

För inkomståreL 201'7 uppgår den kommunala lastighctsavgiften fiir fierbostadshus Lill I 3 l5 kronor per

bcstadslägenhet, dock högst 0,3 % av gällande hneringsvärde på bostadsdelen.

Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.

För lokaldelen beskattas foreningen med l% av taxeringsvårdet.

Intäkter och kostnader av.seende fastighelslorvaltning är inte.skattepliktiga, doclc tas kapitalintäkter,
kapitalvinster samt inlösia och sålda bostadsrätter upp f'or ber'äkning av inkomstskait. Eventuelit laxerat

rrnderskott lrån ftiregående år avräknas och är rrnderlagel positivt sker beskattni ng rned 22 a/o.

Föreningens taxerade underskolt uppgick vid årets slut till 86 370 465 {86 370 465) kronor.

Fastigheten fullvärdeforsäkad i Folksarn, I örsäkringen ingår ansvars{iirsåkring för styrelsen,

skadedjursfiirsäkring scli även tilläggsfrir"säkring ibr bostadsrättshavare^ (Observera att denna ej

ersätter hemftirsäkringen.)

,'i.rf.
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HSEs Brf Porkala nr 249

Org.nr 716417-7987

Styrclsen har sedan extra stänman 7017-06-20 bestått av :

Ordinarie Be la Johansson
Jens Lagerqvist Avgått 2Al7- I l-il
Mats Bjömdahl
Conny Wahlströrn
i!{anin Boström Avgått 2017-09-20
Ame Eriksson
Christian Skontorp
Fatemeh Järlströrn
Janurban Modigh HSB ledamot

Suppleanter: Lezma KJralid Avgått 2017-12-31
Cöran Lindgren
Emil Reltnfors

På ordinalie töreningsstärnrra avgick Inger Lundstr'örn,Selwan Refat, Joe Martarian son't ordinarie
ledanlöter.

2 (1s)

Revisorer
Ordinarie

Suppleanf

Valbe redning

Eva Stein
Christer Huseryd

Anir Sirbic

Klistina Bah
Ulla Sjöberg
Kazem Norouzian

Allegretlo Revision AB
Föreningsvald revisor

Avgån

Sarnmankallande

Styreisen har uncier året hait l2 st protokollförcia sarnmanträden.
Adnrinistrati v fasti ghetsforvaltare har r,arit HSB Stocldrol m.

f)en ekonorniska forvaltningen där lägenhetsförteckning ingår, har utfiirls av RB Fastighetsägare AB, en

del av Riksbyggen.
Fastighetsskötseln har ombesörj ts av Prirnär fasti ghetsforvaltning AB.
Markskötseln har orrrbesörjts av BEAB och städningen har uttörls a v Tarjas AB.

För fastigheten tinns en långsilctig underhållsplan.

Euergideklarationharierrlighetrnedgällandereglerupprättats2008-t2-29(intervallvärt l0:eår).
OVK besiktning har skert 201 I (ir:terrall beroende på vilken lyp av ventilation fastigheten har).

'. t.
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HSBs Brf Porkala nr 249

Org.nr 71641'7-7981
3 (1s)

Yii s e ntlig a h äu d el s e r u n d e r räken s kaps året

Löpande reparationer trar ullofis till en kostnad av 4 775 86J kror:or.
Reparationerenligtunderhållsplanharutlortstillenkostnadavl648 IT48kronor,sonr harbelastatden
yttre reparationsfonden

Ko nsul tutrednin ga:- pågår an gående sra m rxar o ch Kasködäcket
Under 2017 har ÅF-konsult genomRirt en konsekvensutredning betråffande vattenskador och ev
stambyte. En mpport som s{reisen arbetar med lor ev åtgär"der" Vidare pågår cn utl'edniug om åtgårder
lor Kasködäcket.

Kolsultutredningar -gällande ordinarie fiinsterbyte i hela fiireningen bar avslutats. Detta har resulterat i

att ordinarie fbnsterbl'te av alla ftinster i sarntliga hus hai påbörjats i augusti 2017 ach arbeter konrnter
att pågå de närrnsta två åren.

PorlcalaFarct-den planerade renoveringen och ommålningen har avslutats under året.

Väsentliga - hst oplanerade händelser under verksamlrctsåret har varit tre stora vattenskador där
stamru.ar bytis. Detta gäller Sibeliusgången 42" Sveaborsgatan24 och Kaskögat'an 18,

Styrelsen genomörde under hösten 2Afi en upphandling av den administrativa forvaltartjänsten. Valet
Ibll på fiiretaget AdEx sonr från I januari 2018 tagit över efter HSB.

Oklal in'lbrmation hal lorekornurit med anledning av en lägenhet som sålts på exekrrtiv auktiou av
lcronofogdemyrdigheten. För öreningen del drivs och bevalcas ärendei av en jurist. Ärendet är ints
avslutat, men ftireningen har reserverat en miljon lir i det fallet att det skulle anses att Foleningen rrppträtt
oal<tsanrt.

l\ledlern s in fo rmation

Lägen-hetsöverlåte lser
Undel period en har 77 st överlåtelser ägt rum. Dessutom lrar styrelsen beviljat I 9 st
andrahandsupplåtelser.
Sryrelsens policy ftir andrahandsupplåtelser är att lolja Hyresnämndens praxis. l'illstånd fi'ån styrcisen
[<rävs ör andrahandsupplåtelse,

Föreningen hade vid årets slut 1039( 102-s) medlermnar.

Övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift pä 2,5 a/a a:t
basbeloppet(2018 = I 138 kronor). Pantsättningsavgift debiteras rncd I % av basbeloppet {2018:455
kronor) vid varje pantsåttning.

\L
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HSBs Brf Porkala nr 249
0rg.nr 116417-7987

Flerårsöversikt
hlettoornsättn ing (tkrl
Resuliat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)

K.assalikviditet (%)

Reservering )rttrc reparationsfond (tkr)

Saldo yttle reparalionsfond (ttc)
Årsavgift bostäder krouorlkvnr per

balansdagen

Lår lcronor per 61.343 kvm
Ärsavgiftsutveckling i 9'o

Hyresufveckling r 96

Förändring egef kapital

Belopp vid årets ingång

Res ultatdi spos i li o n enl igt
.liJ r e n i n gs s t ti u t m o n :

Resen,ering fond fiir 5."ttre
r.rnderhå[l

lanspråktagande av fond
fiir yttre underhåll

llalanseras i ny räkning

Ärem resultat

Belopp vid årets utgång

4 (ls)

2At7
47 t1A

-10 182

41.9

157,5

l2 360

4"1978

20r6
46 926

t l4'l
44,9

225,6

il 716

4t 945

783

t 458

0

0,90

20I5
46 740

6 405

44,9

212.4

fi 736

34 624

703

| 474

0

t,20

2014

46 373

7 994

40,6

r92,5

il 736

25 849

703

I 617

2

r.30

743

I 435

0

0,70

För dellnitioner av nycl<eltal, se Not t Redovisningsprinciper.

N{edlems- Upplåtelse-
insalscr avgifter

24 451 61t 36 748 444

24 431 67t 16 748 444

Fotrd yttre
undcrhåll

4 r 945 395

12 360 000

-6 327 $4

47 978 361

E,rlanserat
resultat

-21 638 864

t t46942

-12 360 000

$ 327 034

?6 s24 888

Årets
resultat

t 146942

-t 146 94.2,

l0 r81 712

r0 r81 732

Resultatdisposition
Styrelsen öreslår att den ansåmlade örhlsten {kronor):

ansarnlad Forlust
årets ftirlirst

belrandlas så att
ieservering till ynre reparationsfond
ianspråktagande av yttre reparationsfbnd
i ny räkning överfiires

-26 524 889
-r0 t8l ?32

-36 706 621

l2 360 000
-16 481 ?48
-32 i84 813
46 7A6 62t

Föreningens resultat r:ch ställning i övrigt fi'amgår av efterloljande resultat- och balansräkning samt

kas.saflödesanalys nted tilläggsupplysningar.

tj!

t, ^ J),
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HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 116417-7987

Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomsåttning
Övri ga rörelseintäLter

Surnma rörelseintäk'ter

Rörelsekostnader
Drift och underhållskostnader

Ör,nga €xterna koslnader

Perssflalkostnader

Avskrivningar av mareriella anlåggning.rtillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga rälteintäkter scb liknande resultatposter

Räntel<ostnader och liknande resultatposter

Sumnra linansiella poster

Resulta( efter finansiella poster

Resultaf före skatt

Ärets resultat

Not

s irs)

20I6-01-0r
-?0r6-l 2-3r

2017-01-0r
-?0t 7- r 2-3r

41 t74047
880 934

48 0s0 98r

-50 328 978
-r sOt 367

-t 382762
-4 5t3 677

,57 726783

-9 675 802

I 235

-507 165

-505 930

-10 lfft 732

-r0 l8t 732

-10 l8r 732

3,4
5

6

46926 127

r 57 493

47 083 62t

-38 066 888

-t 455 76t
-t 24t 651

-4 526 836

-4529t 136

I 792 484

6 r50
-651 692

-645 542

| 146942

t t46942

t 146942

i\



HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 7164t7-7987

Balansräkning

TILLGÅNGÅR

.4nläggningstillgångar

M au riel la anlåggri ngsti I lgå ng ar
Byggnader sch mark

Invsntarieq verkryg och installationer
Su mma materiella anläggningstillgångar

F i n a n s ie Il u a n lfr gg n i ngsti II g ån ga r
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgångar

K a n {ri sti g a fo r d ri ng a r
Flyres-" avgifts- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbctalda kostnader och upplLrpna intähter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa sch bank
Kassa och banft

Summa kassa och bank

Summ a omsättnin gstillgångar

SU]UMA TILLGÅNGAR

Nol

6 (rs)

z0t1-72-3t ?016-t2jt

7

8,9
r 50 740 56r

l9 035

tsO 759 596

500

50G

rs0 760 096

74 735

l9 0r I 027

29&7 220
22 A79 982

t44 438

t44 438

72224 42t

r72 984 516

tss 239 844

33 429

155 273 273

I 307

I 3ä7

t5s 274 s80

t45 974
25 32t 3'16

3 360 408

28 827 ?s8

ts4 202

154 202

28 981 960

184 256 540

/*,-
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HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 716417-7987

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Yttre reparationsfond

$umma bundet eget kapital

Ånsanladtörlust
Balanserat resultat

Årets resultat

Summa ansamlad fiirlust

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Ovriga sk-ulder

Summa långfrisfiga skulder

Korffristiga skulder
övriga skulder till kleditinstitut
Leverantörsskulder

Skattesl<ulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och lorutberalda intäkter
Summa korffristiga skulder

SUMMA EGET KAPTTAL OCH SKULDER

7 (ls)

2017-12-3t 2016-12-3rNot

9, 13

t3

l4
t5

6J 20S I I5
47 978 361

tag r78 416

-26 s24 889
-r0 r8l 732

-36 706 62t

72 47r 855

86 l8s 551

l7 300

86 40? 8st

I 650 928

5 46A722
66 924

2r4 s43

6716691
14 t09 810

t72 984 516

61 200 r t5
41 94s 395

ls3 t45 510

-?r 638 864

t 146942
-20 49t 922

82 653 588

88 ?09 839

47 426

88757 265

730 888

452s 13r

48 186

162 669
7 378 8ll

t2 84s 687

I 84 256 s40

,, l4.r^ \' /;

/M {' eåV lrY



HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 716417-7987

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Justeringar ftir poster som inte ingår i ltassaflödet

Avskrivningar

Erhållen rdnta

Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
fiirändring av rörclsekapital

Kassafl öde från förä ndrirg av rörelsekapitalet
Ötl ing (- ),&4 i nskri in g (+) av rörelse fordringar
Ötcning (+)lMinskning (') av rörelseskalder'

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesterin gsverksamheten
Investeringar i rnateriella an läggnin gstr I tgån gar

Kassaflöde från investeringsverksanrheten

Fin ansierin gsverksamh eten

Förändring depositioner/ övri ga långfrisliga skulder

Amortering av fastighetslån

Utbetald r.rtdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Ärets kassaflöde

Likvida nredel vid årets början
Likvida medel vid årels början

Likvida medel vid årets slut

Not

I (rs)

20t6-01-01
-201 6- I 2-3 I

20t7-at-at
-2017-12-3t

-9 675 8$2

4 5t3 6t7

r 215

-5t3 J08

-s 674 198

389 123

350 2?5

-4 934 850

-30 126

-I 404 248

807

-l 433 567

-6 368 417

25 433 t56
r9 064 739

t6

I 192 484

4 52.6 836

6 t25
-653 175

3 672 270

-l 043 556

2 t69 228
6 797 942

-43 182

-43 r82

0
,730 888

0

-730 888

6 023 872

19 409 284

25 433 156

F.
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HSBs Frf Porkala nr 749
Org.nr 716417-7987

e (rs)

Noter

I\ot I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med år-sredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna
råd, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i ttindre faretoC. K2)

Redovisningsprinciperna är ofiirändrade jäniftirt med loregående år.

A.v ftireningens lån ftirfallcr 88 036 tkr tjil omftirhandling under' 2018. Enligt i-reditvillkorcn {tirlångs
läret/låner: med rnotsvaraude villkorsperiod sorn tidigare om kedittagareu inte säger upp lånet.

För"eningen väljer därlor att redovisa lånet som långfi'istig skuid

Föreningcns fond ftir planenligt underhåll
Reseruering och ianspråktagande av underhållsfcnden ingår i styrelsens {tirslag till resultatdisposition
och överfbring sker eftel bestut, mellan balanserat resuliat oclr yitre reparationsfand.

Anläggningstillgånga r
Anläggningstiilgångar skrivs av enligt plan över den florväntade nyttjandeperioden nred hänsyn till
väsentfigl restvärde. Utgitier {tir reparalion och underhåil redovisas som lsosl.nader

Markvärdet är inte Ibremål {ölavskrivning.

Vid övergång tili nyt regelverk har florenir:rgen gått ifrån ridigare princip med progressiv plan och

övergått till en 100-åLig plan. Följande avslcrivningar tillärnpas:

Byggnader i00 åt

Onr- och tillbyggnader ftire 2014 10-50 år

Markanläggningar 20-30 år

Mastciner och andra tekniska anlåggningar 5-10 är

lnventarier, verkty*u och installationer 5 år

Datorer 3 år

Finansiella anläggningstiilgångar värderas till anskaffiringsvärde. Bestående värdenedgång hanleras

genom nedskrivning.

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning (tkr)
Rörelsens hur.ud i ntä kter.

Resultat efter linansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intåkter och kostnader.

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning"

Kassalikviditet (%)
Omsättningstiltgångar exl<lusive lager oclr pågående arbeten i prncent av lcortfr"istiga skulder^

,,1 -LI ///. /. /1/
i.'lt



HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 716417-7987

Not 2 Rörelseintäkter

Hylesintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Hyresintäkter garage och p-platser

Hyr,esintäkter övriga
Ärsavgifter bostäder

I(abel-TV / Internet

Hyresbortfall ./.

Debitelade avgifter
Övriga ersättningar och intäkter

Försäkrin gse rsättn i ngar

Vidarefakturering externt ej rnomspliktigt
Övriga intäkter ej moms

Not 3 Underhållskostnader

Löpantle reparationer

Reparationer och underhålI enligt underhållsptan

Not 4 Driftkostnader

Marklorvaltning
Fastighetssköse I

Städning

Adrnin istrati v fastighetsfiiival tning
Bevakning

Besiktning
Fastighetsel

Uppvärmning
Vatten

Sophämtning

Container/grovsopor

Fastighetsftirsäkring

Självrisk/reparation törsäkringsskador

Tomträttsavgälder

Kabel-TV
lntemet
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift

l0 (rs)

2817

4r2 500

l 850 143

2 479 730
8207t

4t 728 836

980 120

-407 353

43 800

90 26s
703 r88

84 3s9

3 122

48 050 98r

2017

4 775 862

t6 481 748

2t 251 610

2017

I 063 370

t 449 14t
962 ls6

I 857 633

72s 394
t75 t6'7

I s50 093
't 829 s78

I 732281
I 248 257

626 At4
I 110662
2 965 2t8
3 2n 397

22r r5t
975 000

I 168 255

29 A7t 367

,l ,;1 tI// L"

2016

409 t74
I 855 426

2 147 65t
8924r

417320t8
98r 078

-38A 472

92 0ll
72 879

84 614

0

0

47 083 620

20t6
4 663 430

6 327 034

rc994 464

20r 6

I t54926
680 808

983 1',ti

2 488 106

372 722

48 290

I 579 792

7 834 540

I 495 365

I 490 41A

566 004

852273
2 153 846

3 048 986

220904
976 041

t t29 574

27 476 424

t+
L,t

-. .' ,--) t

fr# t ''
\t/ )



HSBs Brf Porkala nr 249

Org.nr 116417-1981

Not5 Förvaltnings- och övriga externa kostnader

Adrninistra tion, kontor och övrigt

Revisionsarvode

Revisionsarvoden intemrevisor

Förval&ringsarvode.

Konsultkostnader kontor

Övtiga extemå $änster/kostnader
Övriga fiirbrukningsjnventarietlmaterial

Hyra av inventarier och vcrktyg

Not 6 Personalkostnader
Medelantalet anställda har varit 2 (fg år 2) stycken"

Sfyrelsearvode

Löner arvoden/vicevärd

Lön övriga

Semesterersättning kollektivanstållcla samt fiirändring
semlöneskuld

Ombudsarvode

Sociala avgifter, särskild löneskatt

urbildning
Premier fijr a|betsmarknadstörsäkringar

Personalrcprcsentation, ej ardragsgill

Övriga personalkostnader

r r (15)

2Afl
340 624

50 000

20 000

500 854

63 526

287 411

I t6 883

122 039

5{r 36?

r,0t1
275 000

0

87 607

t3 257

630 553

2q692s
36 587

177

39 40S

3 291

t 382',762

20r6
422849
45 000

20 000

484 e\z
25 000

264 460

64 0il
t30 03s
45s 76I

2016

250 000

3t 856

135 138

23 850

485 094
259 l4S

24 t6A

3l7l
25 ?94

3 940
t 241 652

ri- ./[tr; ry

!r
l\/

/4't&N ts
!.'. "(->f\



HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 716417-7987

Not 7 Syggnader och rnark

Ingående anskalTn ingsvärde byggnad

l ngående anskaflni ngsvdrde markanläggn i n gar

Utgående acku mu lerade anskaffni ngsvärden

lngående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader

Taxeringsvärden mark

Bolclort värde byggnader

Bok{tirt värde mark

Not I lnventarier, verktyg och installationer

lngående anskaffhingsvärden

Inköp
Utgåen de ackurnulcrade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulcrade avskrivnin gar

Utgående redovisat värde

I leslvärdet ingår lyra datorer med 15 42q kr

Not 9 Ställda säkerheter

För skulder till kreditinstitut:
Fa sti g h e f s i n teckn in-qar

l2 (rs)

Föreningen innehar tomträtten till saml äger och fiirvaltar samtliga byggnader på fastighetenta Porkala

I 
"3-4 

och 7- 14 inorn stadsdelen Akaila i Kista lorsamling i Stockholms Kommun.

2017-12-31

187 173 850

33 4t5 275

22{t 589 125

-65 149 28 I

-4 499 ?,83

-69 848 564

r50 740 s6l

322 943 000

106 458 000

429 4U A08

127 981 658

0

t27 907 658

2017-12-31

5 498 182

43 182

5 s4r 564

-5 508 r 15

.14 394

-5 522 529

r9 035

2017-12-31

r32 590 000

t32 590 080

2016-12-3t
t87 r73 850

33 4t5 2'15

220 589 125

-60 849 998

-4 499 283'

-6s 349 281

155 239 844

322 943 l0{t
106 458 000

429 40t 000

131 345 808

0

13r 345 808

2016-12-31

s 498382
43 r82

5 s4l 564

-5 480 582

-27 5s3

-5 508 r35

33 42t]

20I 6-t2-3 l

r 32 590 000

132 590 000

"/,'/// {* ry?,ri)-1h



HSBs Brf Porkala nr 249

Org.nr 716417-7987

Nat I0 Aktier och andelar, långfristiga innehav

Namn
HSB

Fonus

Nof I I Övriga fordringar

Avräkning skettekonta

Andra korffrist.i ga fbrdringar
Avräkningslccrrto RB Fastighetsägare AB

Not I2 Förufbetalda kostnader och upptupna intäkter

!'ömtbe talda ftirsäkringspremier
Förutbetald tonr trättsa vgä I d

Pörutbeta I d bredbandsavgi ft
Förutbetald sopsLrgsavgift

Förutbetald HSB fbrvalrnins
Förutbctald kabel-TV
Förutbetald intäkt Qpark Q4 201 6

Ovriga fonttbetalda kostnader och upplnpna intälcrer

Not t3 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår lordelniag av [ångfristiga lån.

l3 {rs}

28"11-12-31 2016-12-31

500 500

0 808

500 r 308

z0t7-12-3t
55 294
42 432

t8 920 30t

r9 0r8 027

zAtV-t2-31
l 503 786

828 8r8
242 925

298 762

55lr4
0

57 596

2 987 ZZt

20 I 6- l2-3 I
r 862

4A 56t
25 2?8 9s3

25 32t 376

2gt6-12-3t
I 110662

789 100

242 925

211 602

454 414

55 262

30 220

zrc A22

3 360 40?

Långivare
Sr,vedbank hypotek AB
Swedbank hypotek AB
Swedbank hypotek AB
Swedbanli hypotek AB
SEB

SEB

Kottfristig del av låtgfristig
skuld

Räntesats fjatum liir
Y' ränleändring

AA22 rörligt 9O-dagar

4,4?2 rörligt 90-dagar

4,422 rörli_qt90-dagar

4,422 rörligt 90-dagar

4,620 2018-0j-28
0.674 20 r8-03-28

Lånebelopp
2017-12-3'
I fr62 5?6

7 403 276

I I 798 799

5 565 188

34 740 000

r9 866 640

88 036 479

- I 650 928

Lånebelopp
20lGt2-31

8 755 580

7 482 880

n 937 A79

5 625 r88

_15 640 000

20 000 000

89 440 727

-710 888

:l!-

Ora lem år beräknas sllrlden till kreditinstitut uppgå rilt 79 781 8-19 kronor.



HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 716417-7987

Not l4 0vriga skulder

Källskatter
Avräkning lagstadgade sociala avgifter
Övriga skulder
Kor tfris tiga sku lder ti I I med lemm a r/hyresgiiste r

Monrs

Not l5 Upplupna kosfnader oeh föruthetalda intäkter

Upplupna semesterlöner

Upplupna löner och alvoden
Uppl räntekostnad ExteHit

Förskottsbetalda hyror/avgi ftcr
Upplupna uppvärmningskostnader

Upplupna elavgifter
Upplupna renhållningsavgilter
Heräknat arvode för revision
Övriga uppl kostnader o{rh fiirutbetalda intäkter
Upplupna reparationer och ur:derhållshostnader

Not 16 Likvida medcl

Likvida medel
Kassamedel

B anlcti llgodo ha vanden

Avräkning Klientmedel

zgt7-t2-3t
34 9A7

0

3 655

3 876 910

r t68 312

447 300
4t 578

50 000

l 085 000

3S8 q7r

6 ?16 693

20t6-12-31
2t 7AA

l0 000

9 798

38996il
1 122290

t5t 546

0

50 008

t azl 2aa

| 092 670
7 378 815

z0n-12-3t
66 152

65 t27
0

t6 t69
67 095

214 543

20 r 7-t 2-3 I

0

144 438

t8 920 301

19 064 739

z0l6-12-3t
61 88r

59 s06

2A 442

0

2A 840

t6z 669

14 (rs)

.i \-
!'/' L.-

20t6-12-3t

2374
l5l 828

25 278 953

25 433 t55

$W*w7'*tr&



ftrSBs Erf Porkala nr 249

Org.nr 71641'l-7987

I{ot n 7 Väsentliga laändelsen eften u'äkenskapsårets sf ut
Styrelsen hal inget väsentligt att rapporlem efler täkensltapsårets stul.

Revisorspåteckning
Vår' revisionsberäitelse har lämnats

'1.1.'L At'- 22
N+'t J " L/) -e <_.

rs (1s)

Mats Björndalil

Auktoriserad revisor
Ällaorpl'tn Derricinrr Ä If, rEvsrvltv

Christer Huseryd

Av frrer:rngen vald revisor

Arile Erilcsson

J

€VaS(sm
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstårnman i t{SB Brf Por*ala w 249
Org.nr 716417-7987

Rapport om årsredovisningen

Ultalonden
\rj har utlori en iei'isiou av fu'sredovisnilgen för' IISB Brf Porliala w 24tj för lrikenskapsåret ?017.

Enligt vår'uppfuttning har fusredovisuingert upprättats i er:lighet med årsredovisringslagen och ger en i alla
väsentliga ar,'seeudeit räth'isarrde bild av foreningers finansiella ställni:rg per den 2017-12-31 och av dess
finaasiella resuligf for' året enligi årsredar.isnlrgslagen. lrön'altniirgst"ei'äiielsen år föreiiJig lited
år'sredovisuingens ör,ri ga delar.

\ii tillstylker dä'for atl f,oreningsstiirnrnan ibstställer resuliaträkningen och balansräkningen for för'eninsen.

Grunelför uttalanden
Vi har utfbrt rcvisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Svelige.
Vårt ansvar eniigt dessa standardel be.skrivs nännale i avsnittet Revi.som.s ansvilr. Vi iir oberoende i

fuhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjorl vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de rer.isionsbevis i i har inhämtai är iillräckliga och iildarnålsenliga soln gnrnd för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är siy-relsen soni har ansvar"et lor att år'sredovisningen upprättas och aft der ger en rättviserde bilC enligf
årsredovisningslageu. Sqvrelsen alsvariu'även for den intema kontroll sorn de bedömer är nördvändig fbr atf
uppråtta en årsredovisning sorn inte inrrehäler" uåE a väseltliga fblaktigheter, r'ar"e sig dessa be ror på

oegentligheter eller på frl.

Vid rrpprättandet av årsredovisningen ansvarar sQrelsen fcrr bedömningen av {breningeris fönnåga an
forlsiitta verksanrheten. De upplyser, når så är tilliirnpligt, orn fbrhållander sorn kan påverka forrnågan att
fortsåltr ve{'tr(sarnheten och att an'"'ända antagande I orn forlsatt dnft ,fuitagaxlet om lbfisntt drift lillrirnpas
doc[: ille orn beslut har fattats om att avu-eclja verksarnheten.

Revisorns ansv&t'
Vå'a mål iir aft uppnå en rindig grad av säkerhet om huruvida årsedovisning€n som helhet inte rnnehåller
någga väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och ått låinnä en

revisionsberäftelse som innehållel våra uttalanden. Rirnlig såikerhet är en hög Ead av säkerhet, men ä-ingen
garanti tör'atl en revision som utförs enligt ISA och godrevisionssed i Svedge alltid korruner at1 upptäckå

en väsentlig felaktighet om elr sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligbeter ellsr fel och
änscs vara väsentliga orn de cnskilt eller tillsammans rirrrligen karr fön'äntas påverka de ekonomiska beslut
sorl anvåindale fattar med grrurd i årsredovisningen.

Som del av en rcvjsiori enligt ISA anväuder vi professionellt omdöme och hal en professionelit skeptisk
instältning under hela revisioneu. Dessutom:

- identifierar och bedörner vi liskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen" vare sig dessa beror på

oegentlighetcr eller på fel, utf,rrmar och utör granskningsåtgäder bland anmt utifrårr dessa risker och
inhlimtar revisionsbevis son: är-tillräckliga och årdzur:ålserrliga for ait ulgöra en grund fiir våra uttalanden.

HSB Brf lorkr:la nr 249- Otg.nr 716417'-7987
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Fjsken for att inte upptåcka en våsentlig felaktighet till föUd av aegentligheter ä hOgre år. for en .r.äsentJig

felaktighet som beror på fel, eftnsorn oegentiiglreter kan innefatta agerande i rnaskopi, förfalskning"
avsil,,tliga uielårrxranderl fbiaktig infonnation elier åsidosanande av intem konkoltr.

- skaflfar vi ciss en fiirståelse a'r dett del av loreningens intema ksntroll sorn har beq.delse för vår revision {br
att utfonna granskningsåtgä<ier som åir lan-rpliga med hilnqm fiil ornständig:heterna. rnen inte fc'r att atlaia
oss orx effbictiviteten i den intema kontrollen.

- utvtirderar vi trämpligheten i de redovisningsprinc-iper sorn används och rimligheien i styrelser:s
uppska ttningal i r-edo-",isrringel rxli ti I lhöre:trls ei:plys:uri gai .

- dlar vi en slutsats orn lämpligheten i att stlrelsen arrvåirder antaganCet orn fortsaft drifi r,id upp€ttandet av
år:redovisningen. Vi drar också erl slutsats, nied grrurd i de inhåmtade revisionsbevisen. om iiuruvida det
finns någon väsentlig osåkerfretsfåktoi'söm avser sådana håndelser elier fbrhållanden som kan leda titl
berydalde fvivel otn foreningens farrnäga- att fofisätta verksarnheien. Srn vi drar sl.utsatsen alt det finrre en
r'äseatlig asäkerhefsfaktor, rnåste vi i revisicnsberättelsen tästa nppmärksarnhetel på *pplysningama i
årsredovisningen om de* väsentliga osakerhetsåLtorn eller" om sådara upplysnirgar rir otiltråckiiga"
moditie.ra uttalandet om årvsredovisningen, Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som irrhån-itas fram
till datuinet for revisiousberätfelsen. D"-ck kan framtirla hiindelser eller fiirhållanden göra att en foroning inie
längre kal fortsåtla verksarnhetel.

- utuarderar vl den öl'ergripaede preseatationen strahturen ach innehållet i år'sredcvisningen. diiriblatri
upplysningarna, och om år'srrdovisningen å"te"rger de uncierliggande tr-ansalctionema oclr händelserna på ett
sätl som ger en råftvisande bild.

Vi maste informera styrelsen c,m blald annat revisionens plaaerade on:fattning och inriktning sarnt
tidpenkteir {tii dea. Vi nlåste oclså irfbienfrr? onl berydelsefulla ialtiagelser under rei'isiaxea. daribland de

evenluella lietydande brisier i den intenta konn-cllen scm vi identifieral"

R*pport srn åBdra krav eialigt lagar och andra f;irfattmångar

{Jttu{anden
Ulöver vå'revision av årsreclovisningerr ha:' vi även utfort eii revisiot av stlrelssns fön'altning fal. HSB Erf
Por'ltala nr' 249 {sr rikenskapsåret 2017 sarnt av f,:rslagat till dispositioner betr'åff*nde föreningens 'iicrsl-
eller forlust.

Vi tillstyil.rer ait örerringsståixnru behandlai- fbrlusles entigt fil:slaget i förvaltningsl-ie::ätfdsen oqh be.,'il.iar

s[.rel:ens ledarnöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Grundför atlalanclen
Vi har utfilrt rcvisicnen enligt god revisionssed i Sverige . Våfi anslar enligt denna beslqrivs niilrnrre i
avsnittet Revisorns änst ar. Vi dr oberoende i forhållande tiil föreaingen enligt gcrd revisorssed i Sverige cch
hal i ör,ngt fuligjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessakrav.

Vi anser att de revisiansbevis vi har inhårntat är tillråckliga och åindamålsenliga som grund för våra
utfalanden.

Sjs,relsens Ghsvttr
Det är s[,r'elsen $om har alsvaret for lbrslaget till dispcsitioner bEträffande florenilg*s vinst eller örlust.
Vid forslag till utdelaing innefattar detta bland a{raat en bedonming av om utdslningen är fbrsvallig med
hänsyr till de k'a.J som foreningens verksanrhetsart, ornfaflrring och risker stiiller på stodeken av

foreningens egna kapital, konsclideringsbehov, likviditet och stållningi övrigt.

St-welsen ansvarat-for öreningers organisation oclr ltirvalhringen av föreningens angelägenheter'. Detla
innefaftar bland iuu'rat att fortlöpande bedöma föreningens ekononriska situatiort och att tilise att foreningens

HSB Brf Pnrknla nr 2,49- Org"nr 716417-79&'l
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cjga'risätiorr är itr"rlr:i:rE:l sår r'qt bokrtrllgen, r'f.€a{e1sjöl-,rr:!*ii;iger ccir före:i:'rgerrs ekc.roln-rs&er

a*gelägenheier i övrigi lqc.rildietas på eii be *yggurJe st:1.

-- ^,,i---,: --- / i| :/- ) -r -t!:;. tt!,

-,1årl 
:"rrål be:'äfån:1e ler.is:.alei'r a'; 'tbr,raii*ilgcr, oori lät;meri värt Lrlq:1ri-:rdlg o:il ålsvärJsi'i1'tet, h a'.i: i:!;ä::-iir.

;evisiolsirevis 'ftir'ai-i tr91l es ii:iriig gad r* s;ijcelnei :rrr:ua lreiiöma or-fi i:ågor"r siyielsele :lrrrrci i iiågs,'
irase:riiip;i a,/s€eri3e :

' åreiaLgii lågo;. åigi;ci eliei gio,t s:g s1c;;l:lig til! irågt:;l fö.-srr:r-ilelse scir krr '&i'ai,ieila

ersåii;:-rct:gssiry!.Jiglre: i:rll ö:eru;rgeri" ei.ler

- 1,å iragci atrai såi1 h:-r:rrl.lat i strirl inre.j bcs.är'ls'äiisl;Lge..u, riiiå:r:1:lige Ceiat" al 1a*9el ci-ir el{cr:ora:isi{tl
'r'ue;ii:rgrr, frrreciovisirirgslagea elier stadgarua.

a./i-.-: r.,&t tz-i..i,f-i.::.Å=.e,risic,ie_: r,f iriijslF€e: ,iil r'l;spcsilionej.Ei, jtij-€r-;t:ge:rs r:ilsi eiie:- F.;;?i:sr_ srr: clfr:ård
vå:t.,riir:ia-,-,c1€ 5rr: c€iia, fu ztti rrted ii.,:Jig gra:l air szikeAet bqCörr:a oi:r förslrger. åi ftirenligt rired

bosiaCs:'äiisiagel,

Rinlig stii(srnei åi:'ei:i hög gi'ari av sd<erhei, i:iei: ieg* ga1'r*ir1 'öi ar-i en i,sl"ision snri n'rföis erjigl god
i'elrisiorrsserl i Sver'igs all$d ko'nu-ae;c att rrpptächa ålgtircler ellei foi,:suinmelser soil kan for'r,rrleda

eisäfariirgssit.*ldighet mci {briningeir, sller ati eti- r'öisiag tii! disr,rosirioaer av iör'errjcgens vilst eltei ffiliJsl
i ii ie ii:' foier ri igt irre d bosaadsrältsl ager.

Som eri del av en revision enligi god revisionssed i Syeiige aavårder vi pi'ofessionellt o:nttolrre ocll hals1i
prof,essionelit skepi-rsk iastlilining rnder hela revisioqen- Gianslaringen a,v {brva.l-iningen och ftirslaget tili
clispasidc,nel'av ff;e"riage''s vii:st eliee flrrhist g.i'irnda.'sig iiå::si på iavisioae:: av rä<eii-ckäperiiai. f i!.|a
iilllonr:irande gatslcl.ingsåtgä-c1e'' soui r1t{brs bascres på r'åo' professioi:efia bedöirr":iiiig mecl u'tgå-rrgspr.,,-:i!ii i

r"isk ccir väseirliighet. Det imebå- aii vi :.bl<usera:' grarslc:-agen på sådana illgä;d*r, oi-r-råden oci"r

föiiiåi"li"rcleil soirr är' våseclliga iö; *rgorlcsarr&ei€o cch rk: avsteg ocb ö.re:&'ådglsei sicutie ba så'skilci
berydelse för för'e.dogens sihration. Vi gf igenc,n och pröva: i'atiade besllf beshiisimdei'lag, l'idtagnr;
åiglb-der och rrrrråe' 'ftilitållandeir so,n är'relevanta fbi vårt iiiiala*cle o:rr ansva:rs'frihe'i. Sorr uodrr.le*{ fö, våLr.

r-ti'iaiarde cni sf;,n'elsens r"oe slag iili clisilositionei beh-åfåncle tbrei:ingv.rs viast eIlei 'ftirhisi bai vi gi'arrskai

cin itrslaget å'r foi-en-ligt r:ired bosiaclslä''.lslagen.

Siocldrafux da* Q *r4 2t \8
"{

Ei'a Sieiir
A.uirioriserad revisci

Chiisie'r iluse'yd
För'eningsvald revi sor

HSB Bd Poritala iu 2.19. Orgnr 7 1641749t"7



Tltel I Rubrik mötioaa! r1r titel rubrik lbr an tikad

Om träfflokalen pä 52an

h,lotion f ill llrf

nd / Inled I Skii eakqn

Porkala förening ordinarie ftireningsstänrmr lä,l8 I

Si\"1." t

U'-o Y

1.i

:'l
l'.

till motioacn

Dei åt övsf 1 år som slyr€lsen har stängt Porkalas lråfllokai Dessr-:lom rned dål:gt argurnent.

I Akältas fdrening msd över 900 medtemmar har vi inte rått anvånda vår lräffiokal. 52an år den enda lokalsn som vi
mddlemmar kan ani,ändå ffiefi slyrels€n h6i besl.rtåt atl stångå lokälen ulån att åflvåildå den fö någsl annai.
Styrelsens arSufienl för att stänga lokalen år dålig o6h baserad på dåiiqt ärgumenl

y fkAltde [Or11 Ni önskat a& srånxiar skall fa[i e{ be$ur - bgc då [n fdatag rill beslur hår- ]
Vi behöver vår tråffiokal pä 52afi utan diskussicn. Det är den endå tråfflokåfen vi har för ati ies.

l Refe renser Ni bchöv*r t'ifoea cll*r rrfrcrcr aagt då derv hår rch bilnge bilag*ma tili niotit,nen !

I Mo,io*o irsr ilcr ån n-å nction*cr Yttcrligarc mdrskrillcr bifogas pa ålankr:u 'T{o1ior - I]". Toul6 airrlct olotronir,:r' lJ*---l
Grundfiirutsåtfningar fon idg€r trsn:t arFei i niolioner gåller ned&t s!-vretsn 6mbcd** rogmr beakra dessa I 

L:--J

Samtliga som hår urtdencstnå! nolioncn iir Ercningsnedlcnxnr och stt bcrnlta sorr tuorioåätcr,
lulotionts år isia hrlhcl iakl $l*andcn, direk stålld till fineingsslåruruq qi styrclsr4 16r bchodhngbcslur.
Motioncn *las bcll Fågor xh haren i dennnrm år qi au bera*:n ro uppfyllda var*ir slt+lscr Bsturligtvis vskin här åtl söka ge 'fr€i'
ttlcr fiircslå råmrntt"att matiaen sksll a$es *eswrat'- Någr,r '1,oy''lions dct alltrå ej f$r slrclscr an axlåma
Smtligr lilrcnin45mtdlcmmar, alltå åru sqrclrc*, har mbrligtvis drt att åvgc kommrnlar* ncd adcdnirg ar rfl,jilöndr.
Horcra dock distinkrioneo mcllas svu och komentargr. Vid Fägor eller om något år akkn var vnnlig kodukd rfsrdd kauaå]$p{sotl i i

E-cil:

2018"03-28 s707606193 iavåäd000@yahos.se

Ueiisskriil 'l lills ugdd 60 buld*&L b ds 6r all aL !di!l

Kezem l.loröuaiän 423
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Bxkrivning aY iireod€t {fOf ts} i Serfjit' biir oiirrure dcr notionen cäl!o. I

Trdigare slänrrna har beslutat styrelsen ska iörsöka hitta en annan lokal.
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arrställ:r st1 rel-reledanroi på heltid skulle utd.ilåt{;r srbetei i rå; sg41s3
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Besi,irit'lling ar, ärendef (fOrtsi I iir::rk;rr lI!r rij|-,nrre Cer rroxienrn sillcr I

Relryltru ocl; ttr'eckla afislälla p{tso*al lör atr kunna ullöra sina uppdrag enligt gållanrlr: lag:r rrch rvta!

LinCtrsiikn pi{ st}'rclsen lial arrställa ! ltrsirnrr ssrri årbitar på he}tid och kan alli inonr forvrhnirgt;rrbete

l.ii lirr*n h$r si,. rrl:.rl tagit in ifrån låst;$i:i:rtijin,al(ars rii i.,*rs*r! Ånn Fri|rson.

IJe irtln I'lirir:ra{da trll $rf Ptrkala liirerTirrg {}r tn låttare uppgifi med taril:* pir lrl de tleste har h*iitdserb*re

Sl)'reljrnrf,et* har rttirs*t an rri shl \.:1rå rltclr synliga ach låttare ar hc,nlsi.;.ta tlirel:t nred f?ågtr
lirrl rekcnririenrler* rtied äll \ara nleri kr,ntakrhar n:er1 sryre llemedtrmnrar kan sltrclsenrrrJltnxnrn
he I nurlnxr en privel ,rc!': en ltör lörsni:re*r

fkanfJe l{i:'}iNrrilJilirrtttlstannå:rLali lltaet{b:jlal ,ärgsdtitaicr:};:glrll bdjhihllr }

,{ll slä,l1rtlån sl'ii tel',r,ttttlendar; }L\ irlrcrl iltl anrlälla I sol:r hitt kunslaperr irrlrria r !r,:tari:l;ilt:tii:r:rinlr

llila I Referenscr Ii; hth',rcr [:'l,,gr bili :r',gr rl3 tlcrs: lilr *{li !ilii!, b}};::rm; tiil n:.':ii.riirii ]

f] Slot,rr,t*, ltrt llai riä lr; ihi]triljretci ! ltLrirlrr. t*tii:liillrr lr!rga: 1i bln]icu ' ].lilliun - ll ' Tranir ilitllLl r]{}turnrr{t

GfUUdlöfutSätinifgal'l{;r. ri:dr år)ri}i:riåi1 r lfii':;irnee i::l:rrn€Jån Snrelses e,mio*i]Lr i:iilrr.r,lr: l{.Lt r,,.Jc,:r I

ll*ntlrgl sonr har t$llcnctl;t:t rlrtltrirl.rl tr lirrcr*gln!{rtaa}:nir och an ttlral!.! s{n nIlr{aiarar
hlt:ri*ucn ir isirr hclhcr, rrrll '.rl*nricn. diref:r suild till furringrs{åmsrrr. g! :nrtlscr. får auhard|ngtcs!u:
!\lsticntc sa*rcr hcil l'rågrrr rr:1r llarrri rcrnsrnnrr Jr ll Jti ktrJlr; ran upp$l[rJe rnrlilr l]'rcl:* naturligal.ii rarkeft het 6ir s{lr ge ''!dj
ell{"rl*rariå]1irrilltn"{*r'rii*t/fril,:.!Årlla'***ttt*'t:f f{igr;"'.xa'' Gne.:dc1 *lltsifJl}{Sil#:s$rJl!;rllaiirrl
Su nl ligr tii rtniagrt*d k'olnrilr slltsj i rcn ilr rslsrd hrr natud ig, \ !F ru{ :n! r! !s li{)iltn!:nratr r räeiJ ä*k,lllr1 rr I å{i rr{rri1

tlrlrn

20r 8-.t:-31 07i991401-3 ul I is.siöbersfi br cdband.n*t

lt:lltl|l :tlr1e rqeriiifn !s.6lrp!L s\3n li,! kJ hJr r.h:rl I

't),t.-'lt lrl,t,r4- ' ,,t jgl ,LL\ft
Na.rntilr.1tL.rn.l.

Ulia Sjöberg {

TitellRulrrili itrc:l:riu::idtlun:oclru..'i!i:.rllrlJrillj,j{!ijllit;:
{nställa st}ri}seledsnral tå lieltid

I
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lnfcrualör an-:lälf l fi; Jrrfilrrrraril:,er, li ,.:rl.:l;r:rlreter i Brf P*r-l:al;i

Bakgrund I Ink:dning lSkrir rn lirir lrlL*rur,J;rnlrinr:grrli nrrrosei: I

\rad lir hänt i rt'-rclstn sonr hai ilu*dat fi:i rrrfi,r:nrtir:tr inle konrnler ut eSrr er r erLsarrhsr rr:rdei :il r;årgr år.

irrfi:r'r*a1roi'i*a må:te {!ng*ra lilloss bcende den är ni",tiintlig rilli:,rs medle$;n*r 1DÅtl B*horel ar irrt'crmarör sl,a

l:unna hl denn:r uppgili rill {iJreringen s*rrr linrlnslälld prr:r:ri

St-vr'e ls*ltd;iliirt knrt skr'!r'a sjäha inf'oi;:uiio:isblad {:,rli sätrå upp i p*rtrr our l!3lel;** l'iir: svåriglreter llEiJ 1l'J|{J

Beskrivning av ilrendel ifart$) I 8*:kir hir nrrrnrrc der ulirr,len ::alier I

J;1i l'iar påp*l',at r fiera år ål{ liiiirrinrtion*n rart dålig sndcr !erkralirlrrtrår'r{
I'r,lr:tionerharii;rirr:,t:!r:årri'tet år 2010"?0ll,j^{ili lrj14.:015. ]{ili}.:i}1

ll*konrtrerr.leta lriren!nlren lkallar ell litl.orniåtör snnr tar hand cm ini*rnraticn srirn :ka u,' lrii rredii:ni:rieilra

lnir;:lalic,nen är daglig lara rl i',irr ntin:r li:t1,rl.;en ri;jekt an infognera.till nr*,llenrr:ranra n:ir del gä11.:r rår;i ll'ieli
c.r*iripe l: åren,inning:ruxnle11. tr'ärtstugor, :itädrlir1g. ilartu I'rilidslckal. Q {rarkerintsholag. tiarage. rållbel.i*rlrrirrg

tällarlakal. ii:rrådsgånger. koni'::riinfiirmatian. jlanslokal. enlreprenörri, firvaltningen il o laiienfirnrr:r.

Llrd*r r*rk:arnlretsåret l0 l& s!:a r i nrtdltnr:rilr tå r'eta vad sr:rr.:r har liånt nch år på giing oeli :,trtr sl"ii ;ilt;rd;ts

I,ttrc:tingen n',ed hcendr ;onr trrrr i bo-rt:rdsriltlst'iireningen ska bli tillfrågad om :lia r3.tker s*m:tyrrlsen ha; [3r:iagrl

Säis!:ild ,''irj stöne l"ostnader *å $l:il ett nr*rJd;l*nd': gå ut och vi n:edlenrmar trli tlllflåg*d':

Scende blir olr:lisa ocl! l'åniler ti,{ il'ltc lr-r'tta nr{d att vi inte har itrtrr-rrrltrticn de renastd åren

Ån sry'relsen iover stämnr;n tn s*\rils.n skä ta sitt ansvar inlormera rarje n:ånad till mecil*nrnanta under l{il8

An s!ånrirali brj.iijni*1.1 alt llr:räli: rir lr':i,:rr:"r;it.jrcn fii,;t liir1ånttlilid prr';ll s,::n l;r hand i,ni åilt silnr ska ut lill
lnerll*nl;l:r r:;i

.\ti litl;,itllitiri,:i^lri:l;cl sl;r iifrt;. i prrflrnl |i:ir d*:r fra * gantla rq rflsan chL-l års:!-i$rtt:ia]r snåt'åtl r1r: t:1;;,-.-'tl l,l1f

BilagAr / Rcfef susf f i{..}ri l"rr l1ihi.,t ti i1!li,a: lriir;r,r ell:r ir',gr tglsrsrstr 0|tgr di ddli i}art *;h f,rti'!; }!1iiåmr lill ftrirr;rg:r I

Bilag: l lrrio:-niiitörsbhd fili år:rt6:r-:nr:ir, iufcrniatör'hled sfril satls lli;r ip311;1111;1 l-rar: ,-\;rii! iitåri.i.

Cfundliiftttsåftningxrlltir,f,ger:rirlirJrri\;rrilr..in(rå:llr'irsli:rl Stirgl:trrr:rbr*rrrrråxr:r:ti*i'lt;:dcrt:r I

slmtli!:r Jsni hrr untl{rldLliBi ftoliuidx i, liircnirr*rncrjlenrnrir trh att brtnlln son molir}&ir{f
trloriorien i,r i*ir h*lhrt. irrli lrkanden riirel:t :tålLi till firnriilg:sli1**:an"gisn(l;e'n. lor khartiJlmgårslut

ellcr lilrc:l:i stierlrll 'iija ,r{tri,tt','t ql,;ll erttyt ht.:t rri.x{ 1",{;}gr"r ".rr ar " lir:rlr d*l ;l1tsi q iir s1}'rtlJrn i:il a\ lifiiill
S:nrtliq:!r;rcrrinl::ilL{l(iI!t:rr.;ll$ii;ir<rrJl:r!.1:*r1 lirrrrl,rrlrg{\rirthJifrådllrimanlarcrrtcrllnkdr:ingi)1 nlr:lronc!1.
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l.rliandt' lrJ:r, Nr or:st;r art s'rn:rla sLrll irltr elt besiut -;*gc di En lilrrlrg till i:e:lrt hår I

E,nr:iI
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!asoKrs !!!
Xmforr?natör I föreningen

Är Du kreativ och dalktig på att skriva eeh
f,ormutlera texter? Föreningen behöver
någon scm ansvarar fön
lnfornnationspnoduktion av alla sfag"

Ftar Fu god förnråga att samärbeta med
andra människor, att kofi?filunicera' att
Eyssna och göra dig förstådd?

Valberedningen önskar kandldater till ett
dylikt uppdrag, företrädesvis som delaktig i

styrelsell,
Informationen i foreningen är en grundläggande
faktor för att engagera medlemmar och göra det
intressant ait komma på stämmorna och ge
konstruktiva förslag.
Föreningen behöver någon som är duktig på bt a:

" information via internetlfareningens hemsida

" i nformatio n i föreningens föni ndringsprocesser
c Kommunikation med föreningens leverantörer

Om du har intresse av

Att författa texter åt

Föreningen kontakta

Snarast valberedningen

Valberedningen

Kristina Bah O706 675664

Ulla Sjöberg 0739 92rto33

Kazem Nororuziam A7A7 6A6193
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Motior TilI Brf Porkala förening ordinari e {öreni n gsstämm" [t0 Gl

Slriy en k&r! till ruotionen,

Po*.ala är en förening med över 800 medlemmär- Flera av dessa år av utländsk bakgrund

Då många medternmar år av u{åndskt påbrå så behövs det inlormation om föreningens regler på flera språk då många
som bar hår inte kan det svenska språket på en titrlråckligt bra nivå fö. att tillgodogöra sig regler och diverse.

Brist på informaiion till medlemmar iandra språk

hl/
-*7

.t.
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f\z-
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Beskrivn rts) I ncs*iv Urnårsnre det

[Orn Ni önskr au stånma skall fana cn beslut - age då En ft.slåe till beslut här. .]

lnformation om föreningen och dess regler på fler språk än svenska.

Bila r I Referensel {on Nibehövcbifoga bilagm:lla IdgCllq då de:u i$r och bilcga bilagma till rcotioncn. ]

I Motioaea har fir år två arotiosåGr. Ytterligare undmbiftcr bifogias pÅ blaake* Il{orion - ff'. Totah analet motioo.:it.,- [S*-l
GfU1dtörutsåttningar [(}o icgrr uuar mges i mötiöner gåll,er ncdås. Srrteti$r o&bedes aogsaut beete dessa, ]

Salrtliga :on ha underleckrat Bötiodm ar iöredagsmedleuroar och att berrekta soa modoBirtr.
lvlotioncn ä i sin helhcl inkl. )r*åndcu, dirh Stld till ftEtringsstäglnrn, åi styrrlscn, lär båudtingrbcslut-
Motioncn eaknar helt ftågor och knveo i deasaoma år gi aq berakn som rryp&llda var$r styreka natuligltis vårlen har an söka ge "*zr"
clla &rcslå s€roroafl"ott motionea sk4ll attyes berr*at'. Några "svirr' filns dcr alltså cj iör sryrehcn at ar4åmna.

Santtiga tbreningsmcdlcmmar, aliså 6m *yftlseq h.c ralurligtvis råc att åvge kornmcrerer med autc&ring av mcdonm" 
_

Noterr-dock distinktionen mellan svar och korlrnea&rBr, Vid Fågor eller o:n aågor år oklao r3r vånlig kmtatta uacdd kmtaf,genca ').
(.ml:

201 8-03-28 07076061 33 javaad000@yahoo.se

L:!Grhl&'l tAi6 ljls& m h&F!@ & off rE dl 6"dl.l t-ltrdddaifi,

itl,rrtZ;
Kazem Nö{oqeiån 423
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I ill Brl

Ila untl / lrledni r* lrln brl,srundrrll{dlrrng Iill p}$tr{)rteo I

Sly t'*ls*tn,:dletn}]']ä1'r)!t hrr rlilt;i elt gå på l:.r.rr:tt fbr slJ relreårbcle

Der år sr,årt ått kolilnia irr i rrbete ir*rr'r sr;!el$earbete de r.rya mgdleninra: nråete börj; nr*d an lt intbrmaticn am

tör'*iririg*:ts hi,srlrik $ån ile ildre r ri ch nJ'a luppl*oni*r 111'relseltdar:tot htrr de ska arbeta.

\ri rnislir gå tut'scr Jiir !{11 $it,6 ! st3':*ls*r': fijr att tii sri bril illfbrt arherl ivår st{rrå {tirening.

Beskrivnixg ;rv ärendet {for$) I ucrkrrr l,tu rrårurie d:t nötionån g}thr. I

Del är *n f reylig lan:r ätl gå på kurser ftir slyrelsuaLb,:tt nran lräft ir nrå;:gri andt a i'öi e ;'ii;rgar c.lh r i lrr n lä id**r

f i l;ir r arandra n$r lrnn går Få !.;i:r**r rad nlik:r förenifieal arlrelar fr*rr det bdtta årlrclsäflel i sina i'arenirrgar.

Lrir$rrna hr nrånen gånger bra mntreriiii iir alt få Lunskap hur d*l går till
Ring de olil'a b*lag*rr och fiåga lad deras unden'isni:lgat lrnr alt erbjuda.

llcir vi son har så st*r tiir;ting d*r är nag defi 5 stör;la i t{58 ska tjirsöka hirntera så rrång* i:biekt p;i en gång

Ä'lcdlenrrtrarna ser hur arbelel irl* funger;rr i .rryre lserr.

l!i;i!ierrrtrrrrr;r llrrr irlis inv*td* inågl*.rå riilhalr rill *t uppgracl*ra :ill i sina t"undsLaper både iiir gantla cch nya

medlerrnrar sorn sLa sin:r i siyr*lsen
BrfPcrkala har nrinst upp till !{.rhjekt a8 ta hand onr och då gä!li:r ert hra ts;r'!årbete briqia meel al gå på

srlrebelrbete

Yrkrnde [ur] Ni en:l.rr x!! rtårr!ili1r il,itll i'aua *t: h*rlut di [n tbrsl:g ti]l b$hr l*r I

Refe rentcr li,r1r N1 tr{i*,1t'r brfug: i,rhrrl rliri lngc rrfci<irrrr r.ll rJcssr iår rulr hiiugr bli;trvri"i

fJ Un,r"n*,, hr !l*r iln ir;i clfr,or:år*r Yncdrgr.re unr[r,i];:riicr bifr:gas 1] tlslrtt *i{ttirr 
- ll" Trt.rlr tnlrlf,r tnllrrrnird

firupdf,iiltrlsiiltui*gar 1i irr :r*.:r ;,rrfi i1rig..-- i r11r4r'-:'i4:r !:llrr riLri::rr {r1r*ls*ii *:rrl'*ii"'-. rrg:earr hr.ilt* rl*:ia I

,såmll,gr Jom har urdcncrhnrl ro'lli$rif,fi Jr 1$f"'tlt:lgir:lctJir.lrrffnr och å[t tdlfttla soE lndalnn:lr*t
[!&iorrcn ir r sir helhet, l]r!l l"ikJrrd"ir. dircLi l*lld ti]l f(rreninrjl.il]nr:n. gi sl1'rclsea" fbr b*h*:*lingrlx;iui
$Jotinncn saLnlr hclt ååg*r r*h lffirer r <ien:ri::nra ii; gi artl hLlrf,tili snrr appllllda rird6t s!\rc!ier mlultgir tr ratl-uti hrt il! JiLc gd '-Jlrt

*l lcr liirrrlit ,t it*)\1trt ".tu ik2tulrö rtlll orr:r'.: åe,*ur vrf ' l'.iå3* -lrr *i ' li rurs dr't alltså c1 fl r :r1:*ls*fl åll ,tlå1lll::l
5rr:rlr1: ii;rlnir:g:rtrcrlienrrr:a;. slhr* arsrl $urdt${r- h:r flålLrligrr,!1 *ll irll 3"gc Lorttne$lrer n:rr] rnl*dnui: :lr ntoiitnen
Nltrra rj,r-l Cixinktrflec strliso 5\{r r{| f*rle:errt;{$ \tirJ tirltr* cl}* r'rr r:ågui ari}lt3tl 1rl !$rli{ k$nulttr utrcJC l-rv;::ti|t3,rr '1

Fhltd*nn *!r!r

lurilr(rrLil t'ji lJ{1 1:r!f:rjI. lirr rlt +!,:l;j

Kurser lcr s4r,:l;earhete uiåst* bli el:likatsriskt i fi!$sätrningen

J.,

t.
X
L]
{

s

Ått ståntlliilt sägrr irll strreisen il11 töti!ä{1a stt lärå srg h*r nian l:igger irpp ariretet i st}telserl i:cl: tadt li*rser soilr lrat

ai HSB. Fnstiglrelsågare. SBC- boiag*n.

20 I 8-03,i r 07J9 9f40j.i
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Ulla Sjöber-r
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Pr'fuliorr I ill Br i I P""rl. lor<iinarie tbrtirirtgsstäntnta :t,l8

i}ielnr'rrla i:ih Lird ttir ilrfart s*rr unclerlå*a fbr flirdijän,*t rcii privat taxi kurir

Balicrund / llleti S!-:ni m lir,n h;l:gru;d;nltCnrng rrll niiltirn:rr

lii liar uEdl*rnrnar solrr rrlå:;le ai:iila färrirjär:si sanr INT'E hittdr iniåri€fi till 5lr-=trorgsgatan

Tasibilar är uppc på !rcnfr.,:gsgatarrs rriårnril ,;rlr åiiet rnånga gånge; de r*er garage antapligtrr fijrsl tnett ilgen inlair
(,rrieniurr l* fi;rnl biillsidan a1, Kaskrigetan mittemot K|:lkirdäclr,t1 son vi kar kcpiera cch 5ärlå vid hr!'!tt

Foi hitta råil inlrrii
\tls;l irtedlerniilnr beiiörrrr trier rn;'i:rilu1iqn liir iitl hitta adresser därlFr sätle upp Orii'nna|la sä tcl1 sont

Beskritninq ar' årr:ldet {forts} I li*:irir ]er rr.lnrareiirL nioi:urtrr:illtr. I

Jag har si.årigh{tdr rned f:tidiå*$l lör ett Lijra in lill nrin porl på Sreabrrrecg,rlrn. J*g fick elier te! en krrrl ]räti

Ll,nioref rrärerrslannetalarrnrf?jrniigattjagshullehaenkodloråkagerorrrinl'a$enntedloila:;;;5il'a:ii l*ir':rn*r

ut il!årr *rr:riJct llar i iral T;-':i Olienit;rr.ta t,,;"h de är p*ssttila nr*d flritntfar'lit
l{iir rn,r.i lämnar nrig lii} porr;n lå il;a ki,Cen använrias tlir utfur1 äv 1ati

lnlarreu:la anrärldill iii erit,cprilliirer hlandhilar ÅrrtbLilar',-ctr Taxi f]3'ttinilnr r.i;h filr b**i;de;rtiåtir$*dl i*ånema
nred pollarl. luf'ornr*lio;i sla $*ftå: r.rpp rid infarter:ra på lallor tller;tolp*r lrur dr: ska slå in Lr.Jcrr.

St.r'relsen lälkte int. på rtss:ori: iurr hanCikepp näi"de p!aler:; inlanerna mr:rl prillarn* att körå igen$rli pollarna

Skulle .tlrpp:: sti ut* utsJ ltrrllator lcll lr1ra iiir at1 r,isa rnrg sålrg r,vns nlånga b**ilde har 5en nti*Q ''-atrtii r iri illlaLtcri

(201 8-03-:6 idag åkerjag rnerl Jaxi gencm Kaskögaian tili Sr eabrxglgåriln.

lnläcen irasiS.iust rlri lrellgt påkörring ing*n l?'.1FC) tiil nr*dlerrrrnarna varför den är Itasi:r iiån stlrtlsrn,
Snreisen 6iönir.ic inl*rrrrali,;ren,;nr pollarrra direiit tiLl rr.:edi*rrr::ia: i portanra d*a;r ing*t Si tidnirrg*n ['{irlalen

l-lar råkai utfir a* anrhulansen r:rtr Lurdr kurrna till port,:fi er granne hjälpte rnig vid det till}}iilrl

YfkAndg lOm Ni önsku ln;x&rrnrorr ;Lrril lhl: (n beJlur 'ilge 11! [n fll$log till bcsldi har. I

Ait st-rrelsen i;ssnar ;-,å llrdknrrlalni; som påp*tar ;:r'l{-rleni r'id ilrfarrema tti*d ktder ri:n: trlr- t!.rttsera

'l11 
slj,rrlsen uår ir:rtLcrri hul rlan r|:a pianrra for'våra riredllrrrriar ait btri hiinitilt rrred antl';ularis lati tid plrten

An styreisen iar iranr en fJrientia'.h så tr.,iii:LaLrilörer rr{li ärrrarr trriik lrittar lill inlarlen.

Atr St:inrrttril ska rekcrhlllcndrre si)r.is*ri ån i;ittä upp {J:'icrrtierl;i lirr i.årii il:q*i*:tttrt;}

rllerangtticrerrrr:n1*iådc:;s,rh:ri,clil,rtit$rhila-u*tttrlllttllihtltl, I

Srmtl rgr :orn l:ll rtndrrlf(lnill ftLllrir]{rl rr llrtrtngrni*Jirr:niar licll ill i:,t{tllta :onr mollonäPl
iilcr(rongn ar i i ir tdihrr, iqlt I rkåndd[ dirf,lit -qr1ll.l till l]rururrgsstrtr*rrart. Ei sn rclsrn. ftr lxhrtrril$!y'btslui

cllrr iirrerlå stjmrtatt"ail ^otittl?, 
skr,ll uutt, lt.yetui FJ:igra';r':r' i'iirrr.lrt a!ltså s fdt:{lrr}sttt ltl aflInul3

Srrtt(li{{ l'öreninlJnx,llsnrnt:r. alllså it!cr} st\ rcl!Jr:. h:r lrrturllgtri:i rijlt i{l *.-g. kcrntncutare: rlc'j:nlvdning';l nrctiln:n

20 l 8-03-i I 07i9934033 ril lis.:ioirer.*..öbredband.net
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h{SB ffirf trt>s"*{.aåa

2018-03-31Årsstämma

Fråga stårnman onr hjälpa till att få Orie nttavla till infart.

Orienttavla vid i nfa rt Svea borgsgata n, Kaskögeta n, Sibe I irrsgå nge n och

Parkalagatan

Färdtjä nst h itta r fortfa ra nd e I NTE ti I I våra gatuadresser Svea borgsgata n,

Kaskögatan för att slipoa prcblern.

Önskvärt att 5tämman kan godkänna forslaget slippa stå ute vid infarten frysa

och och visa upp rntg

Bilaga 1 skicka nred motionen
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Mofion TillBrf Porkala ordinarie ftreningsstämma

morioncr en tipllntbrik för ad öktd

Pollama på Sveaborgsgatan och Kaskögafan vad är kostnader fi6r 2 pollare rnedlemmama

Ba und / Iulsd Sklv en lton ri!l motimen

Vad det kosta att köpa in 2 pollan:a kost*ader tör pollama rör sig cm nlirmare i00.090 tusen kroror.

Jag fic'h en chcck når jag kontakta firmor sorn göt pollama vad krlst[ådema var for pollama.

Kasködäckets garage skulle ha prioriteras ftire Pollarna som år i stori behov av reriovering.

Sryrelsen gick inte ul med r,ad pollarna kostadc till medlernmanra, Informationen saknas helt så [:an vi ir:le ila del.
X

,i

!'

ö
c

/

a
a

Att styrelsen ftirlilara fijr srämman hur styrelsen har riinkt i kostnader scm intbn pollarna i bosudsiiirening,

Ätt sränlnan beslutar an styr€lsen sk* i framtiden ta franr underhållet mera infcrmation tili medlemmama.

,4,t1 stärlmån beslutar att stlrelsen ska i fi'amriden tala onr vad

koshaderna blir vid påkömingar och skadcr av pollamn.

/ Referenser Ot rr iJi beh*ver bilog:i bilagor ellrr engr .tFrEnirr 4nge då d.sa: här icli 
"{ii'ogi 

hilagoa;: till ilo!.i3nen

f] [4atim*n ]nr fler tn två motionårer. Yterligare unrJersliriffer bifogrs på blantr'ft "Motim - Il", Toltl{r aclåJct moliontrrer:

Grundftirutsättlingrr[Oningerannarangllsjnoriöli{ngrllernrCrn.Stl.relsenor,hrrlc:n':gsamtfeakladtssa ]

Samtliga som har uodenrdliDi( ffiollonen ät förrningtredlenror och alt hctmka sm mlionårer"
h,lorianer år i eir: helher, inkl. lrkanrJcn, direkt s*i.ltd tili fcrcnings,slåmman, gi s6rclsen, ior b*handlin;rtcslut.
h{orionen sakear helt liågor rxh hmven i demmma år gi att betrcLlå som uppfulida rartbr stvrclxn miurliEvis varlccn hrr atl söka ge '",r'zr"

eller löreslå slrnmtn"'afi n oriontr skall nses bes'arstf' Någn "iror" firns drt allrså ej fitr stlrclscn aft slJåmnå.
Sanflig: tlrcniagsmedlemmgr, rlltså {w* s(yreisen, här Btudigtvis råri arl ävge kommentmr rneJ anlednit:g it! moliwicn
Noi:ra dock d,:tinkionen meilsn slrr o(h kcmm(ntrrcr. VirJ fågor eller onr någor år oklårt 1'u \dnlig lontalra uacdrJ köntakrpr'rson 3 l.

20t 8-03-3 I 0739924033 ul I is"siober,s@bredband.nst

Beskrir.'ninS åv ärendet (fortsl f Etstri" htr nåröårt dei m4rrt)nen er{ler 'l

Pollanra en problem ibr ;nediemrnarna niir koden ska användas r,id inlärt av taxibilarna de gä iblard och iblald inte.

Iiode n fungera ibiand och ibland inte och t;'värr är Ta.xi rädda köra in och h?inrta kundema"

Dera fall om jag sunit som styrelseledamot hade jag gått ut r: iifuai nredle mmama ftir lnl-art och utfarter vid

Sveaborgsgaran, Kaskögatan.

{)m medlemn'rarna var beredda på an liigga ut så mycket som 300.000 tusen.

Hur mycket vårt flr:rsähringsbolag kan klara av att utreda de kc'stnadenra vid påhömingar och skador sam giorts under

årer"i med pollarna sen de satts upp. Ve1 INTE medlen:nrama"

Jag hade föreslagit bommar som kostnader 5,Ct00 kronor inköp.

Hade vi sönder bommar så korn vi inre upp så höga sumrltor.

\ti gå tillbaka och titta på gamla frakfurer att vi inte kommer upp i så storä summor sfuon'r 300.000 kronor.

Medlemmama vet inte vilken firma som vi har i våra infarter?

Yrkan de {()fi Ni ör6kär aft Jeimman fkall fanil öri besl{ - årgå då En förshg rill bes!$t hilr. I

Bilaga I skickas med bild

I ltul.'rhft .r Lif.n 
'6.JJ 

{m ke&rffi r. 5ril fd. rcl o€l' .{ril I llndrs}i"li

itUu |:lrl'^trt
1 x---turlind,

Ulla Sjöberg {



&asåm ffi#å$mrw
Bitaga I till Pollarna

Denna bild

Denna bild år bara exempel hur de kan se ut.

Pcilare på Sveaborgsgatån iflförten cch Xaskögatans baksida för inlarl

Vi har 4 gatuadresler Sveaborgsgatan. Kaskögalan. Prrkalagatan, Sibeliusgången,

i018 vill fra gvar vad rle knstar irrki:p srh i drilt? Vilken firrna ni köpte pollarna?

In boende som undrar varför vi nredlemnrar inte ficlq ug:plysningen om inköp.

n^ll--^- 4,, ;^+^ ^-^kl--t.-i- -i* .,: -L- --.,å^.i- rr.J;:i--,i uiaor,rd or rrt(5 P1 vurct!,tila rr€r t!;[o drrv6lruf ldiutJdll]{.

Kan vi sått fipp mer infornration för l'axi sotn ska envånda koder sanr kuncien

ha upplyssl vid beståliningen till Taxi at1 de slår siffrsrcch trycker på 0( på ltolpen?

Iaxichaufförer v€rkar varä osäkra för att köra genom pollarna.

Dä#*r så vill jag ha niera förklaring unr pr:li;rna hur cJe ska arrvånela: sairrar informatiorr

':.:i:i:i5$1. I



Motioner till ordinarie föreningsstämma 2AIB

Nedan följer kommentarer och förslag avseende samtliga motioner sorn inkommit till Brf Porkalas

styrelse inorn föreskriven tid.

Motion 1 - Föreningens träfflokal på Sibeliusgången 52

Motianiiren vill att föreningslokolen på 52:an ska öppnos för uthyrning.

Styrelsens kommentarer;

Föreningen har tidigare haft en träfflokal som gått att hyra av medlemmarna. Det har dock varit

förenat med missbruk och andra problem: lokalen har använts långt efter de tillåtna tiderna, och vi

har upprepade gånger konstaterat skador och försvunna förernål som inte ersatts av lokalens

brukare. Vad som direkt ledde till att föreningen tuingades stänga lokalen vär att det inkommit så

många störningsanmälningar. För att förhindra att kommundelens miljöförvaltning skulle stänga

lokalen för vidare användning var föreningen tvungen att sluta hyra ut den.

Styrelsen hoppas att lokalen på sikt ska kunna användas för barnverksamhet och liknande dagtid

under helgdagar. I nuläget används dock lokalen på dagtid av dem som har ett pågående

fönsterbyte och känner att de behöver komma hemifrån för att slippa obehag av arbetet.

Styrelsen har undersökt efter andra lämpliga lokaler i föreningen, men de som hittats har blivit

uthyrda till annan verksamhet.

föreningen kan inte öppna 52:an utan risk för föreläggande från miljöförvaltningen, vilket skulle

kunna innebära allt från att föreningen inte får ha verksamhet dår vissa tider till att lokalen inte får

användas överhuvudtaget. Föreningen måste även enligt lag undersöka om det inkommer

störningsanmälningar och verka för att minska störningarna i det fall anmälan bedöms som saklig"

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då föreningen måste följa miljölagen rörande slörningar,

1{6)



Motion 2 * Anställa styrelseledamot på heltid

Motionriren, Ulla Sjöberg, föreslår stämman att onstöllo en etler två styrelseledomöter på heltid"

Styrelsens kommentarer:

Förslaget strider mot gällande ordning och praxis för hur en bostadsrättsförening ska styras. Det är

stämman som väljer ledamöter och suppleanter, och dessa är inte anställda utan förtroendevalda.

Däremot kan styrelsen i sin tur anställa fotk att jobba åt föreningen. Oftast köps dessa tjänster som

entreprenad inom ett visst område, t.ex. fastighetsskötsel, mark, städning och förvaltning, Nyligen

har styrelsen bytt förvaltare från HSB till AdEx, som är både fastighetsförvaltare och administrativ

förvaltare och som utför sitt arbete enligt gällande lagar och avtal. Huruvida denna tjänst behöver

utökas med en person ankommer på den nya styrelsen att bedöma.

Förslag till beslut:

Styrelsen foreslår stämman att avslå denna del av motionen och anse den besvarad.

Motionören önskar dessutam ott styrelseledsmöterno vore mer synligo och mer löttillgöngliga för
direkta frögor.

Styrelsens kommentarer:

Föreningsrelaterad kommunikation ska som regel inte bedrivas genom direkta kontakter med

enskilda ledamöter, då de oftast har heltidsarbete och inte kan besvara frågor på dagtid. För

kontinuitetens skull är det också viktigt att korrespondensen huvudsakligen gårvia förvaltaren Ann

Eriksson (som nås på telefon) och föreningskontoret (som besvararar och vid behov

vidarebefordrar e-post som inkommer till info@porkala.net). Dessutom bör påminnas om att två

ledamöter är tillgängliga på måndagsjouren, och vi kan konstatera att intresset för att besöka dem

kunde vara betydligt större.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämman att avslå även denna del av motionen och anse den besvarad.
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Motion 3 - Anställning av informatör

Motionören Ulla Sjöberg föreslår stömman att informotör anstålls för information på

verksa m heten 9rf Porka I o.

Se kommentarer och förslag till beslut under motion 4 nedan.

Motion 4- Brist på information på andra språk

Motionören Kazem Narouzion föreslår stiimman att det sks informatian till medlemmor sko vara

på alika språk. Brigge dessa mationörer tor upp viktiga delor som har med behavet av informotion i
föreningen"

Styrelsens kommentarer:

Styrelsen inser att vi inte på ett tillräckligt bra sätt har informerat föreningens medlemmar.

Styrelsen är medveten om detta. Tidigare sekreterare tog initiativ att via hemsidan söka en

medlem som skulle kunna bistå föreningen med den tjänsten utan resultat.

Under sista året har styrelsen givit ut en Porkalen. Hemsidan har använts i viss mån och det

förekommer att informationsblad såtts upp i trappuppgångarna. Medlemmarnä har vänt sig till

föreningskontoret om de har efterfrågat informatisn som har varit aktuell. Styrelsen har deltagit

på adventsfika för att kunna svara på medlemmarnas frågor.

En modern informationsstrategi bör tas fram för föreningen. Den behöver innehålla vilken

information som ska ges till medlemmarna och vilka informationskanaler som bäst kan förmedla

informationen. Som medlem kan man behöva en viss information vid inflyltning iföreningen"

Löpande information orn styrelsens arbete och vad som är rågång i föreningen samt möjligheter

till information om sociala aktivister som planeras iföreningen och närområdet är sådant som bör

tas med i en informationsstrategi. De informationskanaler som exempelvis kan vara aktuella är

hemsidan, sociala medier, Porkalen och information i trapphusen" I den strategin bör också det

övervägas om information bör ges på andra språk än svenska och vilka språk som i så fall

informationen ska vara på.

Föreningen hartvå helhetstjänster på föreningskontoret samt en nyförvaltare. Det pågår ett

förändringsarbete i takt med att den nya förvaltaren kommer in iföreningens verksamhet.

Styrelsen har haft dialog med förvaltaren om behovet av information och olika lösningar har

diskuterats.

3(5)



Förslag till beslut:

att stämman ger styrelse i uppdrag att ta fram en informationsstrategi för föreningen för att täcka

behovet av information till medlemmarna.

att stämman ger styrelsen i uppdrag att agera så att informationsverksamheten kommer igång

efter att en strategi ärframtagen"

att stämman i och med besluten ovan anser att motionerna är besvarad.

Motion 5 - Kurser för styrelseärbete

Motionören onser stt styrelsemedlemmqrna bör delta i fler kurser för att kunna utJöra ett gatt

arbete i föreningen.

Styrelsens kommentarer:

Vår uppfattning är att såväl nya som gamla styrelsemedlemmar och suppleanter bör uppmuntras

att genomgå lämplig utbildning. Det är ett bra sätt att lära sig mer om styrelsearbete i allmänhet

och att utveckla sin kompetens inom specialområden som är relevanta för den egna rollen i

styrelsen. Ett väl anpassat utbildningsprogram kan bidra till att stärka styrelsens förmåga och

utgöra ett stöd i dess ambition att efterfölja de regler, traditioner och principer som ligger till
grund för förvaltningen av vår bostadsrättsförening.

Förslag tlll beslut:

Styrelsen förestår stämman att bifalla motionen.
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Motion 6 - Orienteringstavla och kod for infart

Motionören beskriver en situotion som innebör stor olögenhet för många av våra medlemmor - i
synnerhet för dem som av olika skäl ör hänvisade till taxi och fördtjönst för att kunna ta sig till och

från hemmet.

Styrelsens komrnentarer:

Den begränsade tiltgängligheten för fordon är delvis avsiktlig och ett resultat av den strikta

trafikseparering som tillämpades när området planerades. Andra försvårande omständigheter är

missvisande kartor och GPS-system, krånglande pollare och bristande information om koder för in-

och utpassage.

Föreningen har tidigare uppmärksammat flera av problemen och vidtagit åtgärder. Men mer

måste göras. Att alla adresser inom föreningen ska vara lätta att hitta och att behöriga fordon ska

ha tillgång till aktuella passerkoder är av högsta prioritet.

Förslagtill beslut:

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att se till att
åstadkomma tillfredsstätlande framkomlighet för taxi, färdtjänst och andra behöriga fordon, där

prioriterade delåtgärder består i att förbättra tillgängligheten till gällande passerkoder och att

förse aktuella infarter med orienteringstavla där sådan saknas.

Motion 7 * Pollarna på Sveaborgsgatan och Kaskögatan

Motionören ifrågasötter varför beslutet am inköp ach installstian av pollare inte föregåtts av

tydligare infarmotion och rnenqr dessutam qtt onvöndningen av pollare innebiir problem för
medlemmarna.

Styrelsens kqmmentarer;

Pollarna monterades för flera år sedan. Vi kan konstatera att pollarna är inköpta och installerade

samt att de fungerar som tänkt.

Generellt kan vi säga att en pollare är säkrare än en vägbom. En vägbom kan låmnas i öppet läge

medan en pollare automatiskt alltid stängs, Vägbommar måste vara utrustade med lås för
räddningstjänsten, och nycklar till dem finns att köpa för vem som helst. För pollare finns inget
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sådant krav, varför de erbjuder ett säkrare sätt att förhindra obehörig trafik. Det innebär också att
vi generellt sett får mindre trafik på våra gångvägar, vilket vi tycker år bra"

Styrelsen håller med motionären om att Kasködäcket är i behov av renovering. Projektering och

upphandling är pågående" Det har aldrig funnits något motsatsförhållande mellan renovering av

Kasködäcket och inköpet av pollarna.

Kostnader vid påkörning av pollare ska täckas av fordonets försäkring. Underhåll och skadegörelse

täcks av föreningen.

Styrelsen uppfattning år att underhåll och kostnader kring pollarna speciflkt kommer ta lång tid att
sortera ut så här i efterhand, hur långtid är svårt att uppskatta.

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår stämmän att avslå motionen och betrakta dess frågeställningar besvarade.

Motion 8 * 5amordn ingsa nsva rig förvalta re

Den inkomna motionen avser inköp av samordningstjönst alternqtivt anställning ov person som

tiltdelas uppgifter som idag ligger utanför förvaltarens ansvarsamråde.

Motionåren har valt att återta sin motion.

Motion 9 - Vattenskador

Den inkamna motionen ovser projektering av generellt stambyte och hantering av intraffade

vattenskador"

Motionären har valt att återta sin motion.
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&@ Brf Porkala Box 6002, i64 06 KrsrA
Org. nr 71U17 -7987
Besök: Sibeliusgången 34 bv, Akalla
Tel: +4687506630, fax:+468751 5771

Valberedningen

Valberedningens fiirslag för åren 2018--2019

Allmänt om valberedningen
En valberedning arbetar helt och hållet på uppdrag av ftireningsstämman och har till uppgift att ta fram
lämpliga kandidater till de olika ftjrtroendeposter som ska väljas på kommande ftireningsstämma. Ett
övergripande mål är att fä en så kunnig, kompetent och väl fungerande styrelse som möjligt. Valbered-
ningen ska i detta arbete se till de faktiska behov av ftjrstiirkningar och fiirändringar som en styrelse
uppvisar och inte enskilda önskemål från någon eller några i styrelsen. Utöver detta lämnas ftirslag till
revisorer och arvoden.

Hur har vi arbetat?
Individuella möten med samtliga deltagare i styrelse, inklusive ledamot utsedd av HSB Stockholm och

ftirtroendevald revisor har hållits. Vid dessa intervjuer har siirskilt ftirberedda "frågeformulär" nyttjats.
Detta ftir att kunna ffi en heltäckande och god bild av styrelsen som möjligt. Vi har varit tillgängliga och

villiga att möta alla som velat träffa valberedningen och tala med oss. Informationsblad har tagits fram
och delats ut på anslagstavlorna. Möten har därefter hållits med ett antal potentiella kandidater. Förslag
och synpunkter från individuella ftireningsmedlemmar har nyttjats som komplement till den information
vi själva inhämtat.

Förslag till styrelse, revisorer och valberedning

Antal ledamöter och suppleanter
Förslag på 5 ledamöter och 4 suppleanter utöver den ledamot som HSB Stockholm utser.

Ledamötermandattidnyval eller omval

Valberedning
Ingen fiirslag

Arvode till styrelse
Oftirändrat d.v.s. 275 000 kr som huvudarvode och extraarvode max 100 000 kr
som ersättning när styrelsemedlem/medlem utöver ordinarie styrelsearbete utfiir arbete/möte ftir fiire-
ningen eller ftirlorar verklig inkomst från sitt ordinarie arbete.

Arvode till revisorerna
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Brf Porkalas nya stadgar * en bakgrund till utarbetat förslag

Många bostadsrättsföreningar har äldre stadgar som inte följer bostadsrättslagen. Riksdagen har

därför anmodat dem att uppdatera sina stadgar. Det gäller även Brf Porkala, vars befintliga stadgar

antogs 2009.

För ett antal år sedan utarbetade HSB sina nu gällande normalstadgar. De kan antas rakt av för
HSB-anslutna föreningar eller användas som grund för anpassade stadgar. Normalstadgarna har

dock visat sig vara allt annat än neutralt skrivna" De är istället utformade för att HSB ska ha en

fördel i upphandtingar av tjänster riktade till föreningen^ Bostadsrättsföreningar anslutna tilt HSB

ska enligt normalstadgarna bedriva verksamheten i samverkan med HSB, och de bör använda HSB

för de tjänster som föreningen upphandlar.

Eftersom priserna i HSBs offerter ofta är bland de högsta, är det viktigt att Brf Porkala fritt kan

välja att anta de offerier som utgör bästa alternativ avseende såväl kravstållning som erbjudna
priser. Vi behöver även säkerställa att vår förenings storlek ger ett optimalt genomslag i slutpriset.

H5B besitter kompetens på flera områden. Styrelsen anser emellertid att HSB bör konkurrera med

andra bolag på lika villkor och inte vara självskrivna som utförare av tjänster även då annat bolag

kan erbjuda dem till ett mer förmånligt pris" Vi vill även kunna samarbeta på ömsesidigt

fördelaktiga villkor med andra intresseorganisationer för bostadsrättsföreningar.

Styrelsen har därför utarbetat förslaget till nya stadgarfrån grunden. Det baseras till viss del på

HSBs normalstadgar, men beaktar även Brf Psrkalas befintliga stadgår och de nya krav som

tillkommit efter den senaste revideringen. I förslaget finns ingen tvingande koppling till HSB eller

annan organisation. Stadgarna är istället helt neutralt utformade för att vi ska kunna teckna de

aWal och söka de samarbetsparlner som bäst motsvarar Brf Porkalas krav,

För att de nya stadgarna ska kunna antas av stämman måste BRF Porkala iämna HSB. BWe av

stadgar är för övrigt ett krav som HSB ställer på alla föreningar som väljer att lämna HSB. Våra nya

stadgar ska därför inte heller godkännas av HSB, utan endast av föreningsstämman.

Den andra större ändringen i förslaget till nya stadgar är en anpassning till bostadsrättslagen. Om

föreningens stadgar skiljer sig från lagen i något avseende, gäller bostadsrättslagens skrivelse

oavsett vad som står i stadgarna. Eftersom bostadsrättsfagen dessutom kan bli föremål för
framtida uppdateringar efter riksdagsbeslut, är de nya stadgarna i flera avseende översiktliga och

hänvisar istället till gållande version av bostadsråttslagen för detaljerade uppgifter"

Utöver vad som nåmns ovan har arbetsgruppen bakom förslaget till nya stadgar beaktat

förändringar som skett i föreningen, t.ex. att vi nu kan ta ut en mindre avgift vid

andrahandsuthyrning för att täcka kostnader som uppstår till följd av extra administratisn.
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Förslag

STADGAR FOR BRF PORKALA

.Allmånt om dessc stadgar

Det härforslaget tilt nya stadgar för Brf Porkala baseras på den anpassade version av HSBs
normalstadgar 2011 version 5 för bostadsråttsföreningar som ularbeiats av Brf Porkalas
styrelses arbetsulskott. Omarbetningar har gjorts med av*eende på såvål innehåll som
struktur, layout och språk. För att du enkelt ska kunna jåmföra med aöetsutskottets version
är dokumeniet redigerat med revisonsma*eringar. Vånligen referer,a till paragraf och stycke
om du vill låmna synpunkler på förslaget"
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oM BosrADsRÄTT$ FöRE t l rucrru

5 f Bostadsrättsföreningensfirrna och såte

Föreningens fi rma är Bostadsrättsf6reningen
Porkala" Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

I 2 Definitioner och begrepp

I dessa stadgar tillåmpas följande definitioner:

"Bostadsrätf är den rätt i bostadsrättsföreningen
en medlem har iill följd av upplåtelsen.

Medlem som äger bostadsrått kallas
" bostadsråttshåva re",

Med "styre lsen'n avses bostadsråttsföreningens
ledarnöter sch suppleanter.

Såväl "bostadsrättsföre nlngen" som "föreningen"
avser Bostadsrättsföreningen Porkala.

$ 3 Bostadsråttsföreningens ändamål

Sostadsråttsföreningen hartill åndamål att i dess
hus upplåta lägenheterför permanent boende
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegrånsning och därmed främja medlem-
marnas ekonomiska intressen.

Vidare här bostadsrättsföreni ngen till åndamå I

att främja studie- och fritidwerksamhet insm
föreningen sämt för ätt stärka gemenskapen och
tillgodose gemensamma intressen och beho4
främja serviceverksamhet och tiltgänglighet med
anknytning till boendet.

Bostadsråtlsföreningen ska i all verksamhet
värna verka för en långsiktigt hällbar social,
ekonomisk och ekologisk utveckling.

$ 4 Samverkan

Bostadsrättsföreningen kan vara medlem i en
eller flera externå organisationer, t"ex" intresse-
cch medlemsorganisationer för bostadsråtts-
föreningar.

Bostadsråttsföreningens verksamhet kan
bedrivas isamverkan med extern organisation,

öVENCÅUG Av BosTåDsRÄTT
OCH MFDLEMSXAP

$ S Fsrmkrav vid överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom
köp ska upprättas skriftligen cch skrivas under av
såljaren och köparen. Köpehandlingen ska
innehålla alla relevanta uppgifter om den
lågenhet som överlåtelsen avser samt aktuellt
prls. Motsvarande gäller vid byte och gåva.

Om överlåtelseawalet inte uppfyller
formkraven är överlåtelsen ogiltig.
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S 5 Rätt till medlemskap

lntråde som medlem i bostadsrättsföreningen kan
beviljas den som

1. kommer alt erhålla bostadsrält genom
upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus eller

2. kommer att överta bostadsrätl i bostadsråtts-
föreningens hus.

Fysiska personer

Fysisk person som förvärvat en bostadsrätt får
inte nekas intråde i bostadsrättsföreningen om de
villkor för medlemskap som föreskrivs i denna
paragraf år uppfyllda och föreningen skäligen bör
godta persoilen som bostadsrättshavare.

Om det kan antas att förvärvaren inte avser
ått bosåtta sig permanent i lägenheten har
bostadsräruföreningen i enlighet med dess

åndamål räll att neka medlemskap.
Medlemskap får inte nekas på diskriminerande

grund så som definierat enligt wensk grundlag"

Juridiska personer

Juridisk person som förvärvat bostadsrått till en
lågenhet eller lokal får neka5 medlemskap.
Kommun eller landsting som förvärvat bostads-
rått till en lågenhet får inte neka5 medlemskap.

Juridisk person som är medlem i bostads-
råtts{öreningen måste ha serntcke av
föreningens styrelse för att genom övedåtelse
förvärva bostadsrätt till en bastadslågenhet som
inte år avsedd för fritidsåndamå1.

Samtycke behövs inte vid exekutiv försåljning
eller tvångsförsäljning om den juridiska p€rsonen
hade pantrått i bostaden eller vid förvärv som
görs av en kommun eller ett landsting"

I7 Andelsförvårv

Den som förvärvat andel i bostadsrått till
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap om
bostadsrätten efter förvåruet innehas av mäkar,
sambor eller andra med varandra varaktigt
sammanboende närstående personer.

S 8 Familjerättsliga förvårv
Om en bostadsrått övergått genom bodelning,
arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem i
bostadsrättsföreningen, får fören ingen uppmana
förirårvaren ått inom sex månader från upp*
rnaningen visa att någcn, som inte får nekas
medlemskap i f6reningen har förvärvat bostads-
rätten och sökt medlemskap" öm uppmaningen
inte följ1 får bostadsråtten enligt bostadsrätts-
lagen tvångsförsäljas för förvärvarens räkning,
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S 9 Rätt ätt nyttjä bsstadsrätten

Når en bostadsrätt övergått till ny innehavare, får
denne nyttja bostadsråtten endast efter erhåflet
eller beviljat medlemskap i bostadsrättsföre-
ningen,

Dödsbo efter avliden bostadsrättshavare får
nyttja bostadsråtten trots att dödsboet inte år
medlem i bo$adsrättrföreningen. Tre år efter
dödsfallet får föreningen uppmana dödsboet att
inom sex mänaderfrån uppmaningen visa att
bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte
eller att någon, som inte får nekas medlemskap i
föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt
medlemskap.

Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätlen
tvångsförsäljas för dödsboets räkning enligt
bostadsråttslagen.

luridisk person som har panträtt i bostads-
råtten och förvärvet skett gencm tvång5försålj-
ning eller vid exekutiv försäljning, kan tre år efter
förvärvet uppmanas att inom sex månåder visä
att någon, som inte får nekas medlemskap i

bostadsrättsföreningen, har förvärvat bostads-
rätten oqh sökt medlemskap.

5 10 Prövning av medlemskap

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är slcyldig att avgörö frågan om

medlemskap inom en månad från det aK skriftlig
och fullständig ansökan om medlemskap tagits
emot av bostadsrättsföreningen.

För att pröva frågan om medlemskap kan
bostadsrättsföreningen komma att b€gärå
kreditupplysning avseende sökånden.

S 11 Nekal medlemskap

En överlåtelse är ogiltig orn den som bostads-
rätten 6vergått till nekas medlemskap i bostads-
rättsföreningen,

Enligt bostadsråttslagen gåller särskilda regler
vid exekutiv försåljning och tvångsförsäljning.

AVG I FTER TILL BOSTADS RÄTTS-

FöRENINGEN

6 12 Årsavgift och insats

Ärsavgiften fördela s mellan bostadsråttslägen-
hetema i förhållande till lägenheternas insatser.

Årsavgiften ska sättas så aö den tåcker
bostadsrättsfdreningens löpande verkamhet och så

att underhåll kan ske enligt aktuell underhållsplan.
Styrelsen beslutar om årsavgiftens storlek.

Ärsavgiften betalas månadsvis senast sista
vardagen före varje kalendermånads början om
inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften
betalas I rått tid utgår påminnelseavgift och
dröjsmålsränta enligt råntelagen på den obetalda
avgiften från förfallodagen till dess full betalning
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sker 5åmL efter fortsatt dröjsmå|, inkassoavgift
enligt lag om ersåttning för inkassokostnader.

I årsavgiften ingående ersättning lör värme
och varmvatten, sophämtning €ller konsumtign5-
vatten kan beräknas efter förbrukning. Hushållsel
ingår normalt inte i årsavgiften. För infprmations-
överföring; i form av t.ex. internetanslutning och
kabel-TV, ska ersåttning bestämmas till lika
belopp per lägenhet"

Beslut om insats motsvarande fastställd nivå
kan fattas av styrelsen. Beslut om förändring av

insatsens nivå ska alltid fattas av förenings-
stämman. Regler för giltigt beslut anges i
bostadsrättslagen.

S 13 Upplåtelse-, överlåtelse- och
pantsättningsavgift samt avgift för
andrahandsupplåtelse

Upplåtelseavgift. överlåtelseavgift och panlsätt-
ningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelse-
avgift av bostadsräftshavaren med högst 3,5
procent av prisbasbeloppei.

Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsätt-
ningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 1,5
procent av prisbasb eloppet.

Prisbasbeloppet bestäms enligt sociallörsåk-
ringrbalken och fastställs för överlåtelseavgift vid
ansökan om medlemskap och för pantsättnin6s-
avgift vid underrättelse om pantsättning.

Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut
efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen
får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av
bostådsråttshavaren med högst X0 procent av
prisbasbeloppet per år.

Om en lägenhet upplåts under en del av ett år,

beråknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal
kalendermånader scm lågenheten år upplåten,

Bostadsråttsföreningen får i övrigt inte ta ut
särskilda avgifter för åtgärder scm föreningen ska

vidta med anledning av tag eller författning.

FÖRENINGS$TÄMMAN

S 14 Räkenskapsår och årsredovisning

Bostadsråttsföreningens räkenskapsår omfattar
tiden l januari till och med 31 december.

Senast sju veckor före crdinarie förenings-
stämma ska styrelsen lämna årsredovisningen till
revisorerna. Årsredovisningen ska innehålla
förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansråkning och tilläggsupplysningar,

! 15 Föreningsståmma

Iöreningsstäm man är bostadsråttsföreningens
högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex

månader efter utgången åv varje räkenskapsår.
Extra föreningsstämma ska hållas når styrel-

sen finner skäl till det. Extra föreningssfåmma ska
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ockå hållas om det skriftligen begärts av
föreningens revisor eller vid ett och samma
tillfälle skriftligen begårts av minst en tiondet av
samtliga röstberättigade.

Begåran ska ange vilket elter vilka ärende som
stämman ska behandla.

Föreningsståmman får besluta att den som
inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid förenings-
stämman. Ett sådant beslut år giltigt endast om
det bitråds av samtliga röstberåttigade som är
n ärvarande vid f6reningsstämman.

Ombud, biträden och andra ståmmo-
funktionårer har alltid rått att näruara vid
föreningsstämman.

916 Motisner
Medlem, gom önskar visst ärende behandlat på
ordinarie föreningsståmma, skå skrift ligen anmäla
ärend€t till styrelsen före mars månads utgång.

S 17 Kallelse tillföreningsstämmä
Styrelsen kallar till föreningsståmma"

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla
uppgift om de årenden som ska behandlas på
föreningsståmman.

Kallelse får utfårdas tidigast sex veckor före
föreningsstämman och ska utfärdas senasttvå
veckor före föreningsstämman.

Kallelse sker 6enom anslag på låmplig plats
inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skrift lig
kallelse ska enligt lag ivissa fall såndas till varje
medlem vars adress är känd för bostadsrätts-
föreningen. Föreningen får då skriftlig kallelse
krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel.
Närmare reglering av förutsättningar för använd-
nfng av elektroniska hjälpmedel anges ilag.

S 18 Dagordning

Ordinarie föreningsstärnma

Vid ordi narie föreningsståmma ska dagordningen
bestå av fötjande punkter:

1- Föreningsstämmans öppnande"

2" Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare.

4, Godkännande av rö'stlängd.

5. Fråga om nårvarorätt vid föreningsståmman.

6. Godkånnandeavdagordning.

7. Val av två personer ått jämte stämmo-
ordföranden justera protokollet.

L Val av minst wå röstråknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning-

11. Genomgång av revisorernas berättelse.
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12. Beslut om faststållande av resultaträkning och
balansräkning"

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

14. Beslut orn ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.

15. Beslut om arvoden och principer för andra
ekonomiska ersåttningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de
andra forlroendevalda som valts av
föreningsstämrnan.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och
suppleanter.

17. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter"

18.8eslut om antal revisorer och suppleant"

19"Val av revisor{er} och suppleant.

20" Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

21. Val av valberedning; en ledamot utses till
valberedningens ordförande"

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna
frågor och av medlemmar anmälda årenden
som angivits i kallelsen.

23" Föreningsstämma ns avslutande.

Extra föreningsstämmå

På extra föreningsståmma ska kallelsen, utöver
punkt 1-€ och 23 ovan" ange de årenden som lka
behandlas.

$ t9 fösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medtem €n röst.
Innehar flera medlemmar bostadsräx gemensamt
har de tillsammans en röst. lnnehar en rnedlern
flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har
medlemmen en röst"

Medlem sorn lnte betalat iörfallen insats eller
årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsståmmå utöväs
av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens stållföreträdare enligt lag eller
genom ombud.

Ombud ska låmna in skriftlig daterad fullmakt.
Fullmakten ska vara ioriginal och gäller högst ett
år från utfärdandet. Medlem får företrädas av
valfritt ombud. Ombud får bara företråda en
medlem.

Medlem får på föreningsstämma medföra
högst ett biträd€.

För fysisk person gäller att endast annan
medlem eller medlemmens make/maka,
registrerade partner, sambo, förälder, syskon
etler barn får vara bitråde eller ombud.
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$ 20 Röstning

Föreningsståmmans beslut utgörs av den mening
som har fått mer än hälften av de avgivna
röslerna eller, vid lika röstetal, den mening som
stämmoordföranden biträder,

Vid personval anses den vald som har fått de
flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lotlning om inte annat beslutas av
föreningsstämman innän valet förrättas.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt
bostadsråtlslagen.

Röstsedel som vid sluten omröstning inte
avlämnats före röstråkning eller avlämnats utan
röstuppgift (blank sedel) räknas ej i röstresultatet"

$ a1 Protokollvid föreningsrtämma

Ståmmoordföranden ska se till att det förs
protokoll.

Beträffande protokollets innehåll gäl ler

1. att röstlängden ska tas in i eller bifogas
protokollet

2. att föreningsståmmans beslut ska föras in i

protokollet samt

3. att, om röstning harskett, resultatet ska anges
iprotokollet.

Protokollet ska justeras och undertecknas av såväl
stämmoordföranden som samtliga av stämman
valda justerare.

Senast tre veckor efter föreningsstämrnan ska

det justerade protokollet göras tillgängligt för
medlemmarna.

Protokollet ska förvaras betryggande -
lättiflgångligt för behöriga och skyddat mot
obehörig åtkamst.

STYRELSE, REVISION OCH

VALSERESNING

I 22 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lågst tre och högst tia
leciarnöter samt högst fyra suppieanter,

Maximalt en representant per lågenhet kan
vara Iedamot eller suppleant i styrelsen.

Föreningsstäm man väljer samtliga ledamöter
och suppleanter.

Förslag till ny styreise ska lämnas av valbered-
ningen och kan åven lämnas av enskild medlem.
Kandidater ska pres€nteras i god tid före aktuell
ståmma. I presentationen skä, förutom kandida-
tens duglighet för uppgitten, redovlras förhållan-
den som kan misstänkas leda till jävsituationer.

Mändattiden år lågst ett och högst två år.
Styrelseledamot och suppleant kan väljas om" Om
helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska

manda$iden för hålften av ledamöterna eller, vid
udda tal, närmast högre antal vara ett år.
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$ 23 Konstituering och firmateckning

Styrelsen konstituerar sig själv avseende
funktioner och roller. Styrelsen ut5er därm€d
ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig
och sekreterare. Dårutöver kan styrelsen utse
informationsansvarig, organisatör för studie- och
fritldsverksamhet samt f unKionärer med ansvar
för andra områden inom bostadsrättsföreningen 

"

Bostadsrättsföreningens firma tecknas av
styrelsen. Styrelsen ska utse minst två och högst

fora personer, varav minst två ledamöter, att Wå
tillsam mans teckna föreningens firma.

å 24 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför närfler ån hålften av
samtliga styrelseledamöter år närvarande. Som

styrelsens beslut gäller den mening som de flesta
r6stande företråder. Vid lika röstetal kan styrel-
sens ordförande vålja att utnyttja sin utslagsröst"
När minsta äntal ledamöter är närvarande krävs
enhällighet fdr giltigt beslrtt,

S 25 Protokoll vid styrelsesammanträde

Vid styrelsens sämmantråden ska det föras
Fr"tokoll. Protokollet ska justeras av ordföranden
och sekreteraren för sammanträdet samt de
ytterligare ledamöter som styrelsen utser.

Styrelseledamot har rätt att få awikande
mening antecknad till protokollet.

Endast styrelsens ledamöter och suppleante:"
samt revisor har rätt att ta del av styrelsens
protokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten alt
låta annan ta del av styrelsens protokoll.

Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll
från styrelsesammantråde ska föras i
nummerföljd"

I 25 Revisorer

Sevisorerna ska till antalet vara lågst två och
högst tre, samt högst en suppleant. Minst en av
revisorerna ska vara auktoriseräd revis0r,
Samtliga väljs av förenlngsståmffian. Mandattiden
är fram till nåsta ordinarie föreningsstämma,

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att
revisionen år helt avslutad och revisionsberättel-
sen lämnad till styrelsen senast fyra veckor före
föreningsstämman. Styrelsen skå lå mna skriftlig
förklaring till ordinarie föreningsståmma öv€r
gjorda a nmärkningar i revisionsberättelsen.

Årsredovisningsha ndlingar, revisionsberättel-
sen och slyrelsens förklaring över gjorda anmärk-
ningar i revision:berättelsen ska hållas tillgängliga
för medlemmarna minst tuå veckor före den
föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

! 27 Valberedning

Vid ordina rie föreningsstä mma väljs va lberedning.
Mandattiden är fram till nästa ordinarie

föreningsstämma" Valberedningen ska bestå av
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lågst två ledamöter, En ledamot utses av före-
ningsstämman till ordförande i valberedningen.

Valberedningen bereder och föreslår personer
till de förtroendeuppdrag som fö reningsstämman
ska tillsåtta.

Vaf hered ningen ska till föreni ngsstä mman
låmna förslag på awode och föreslå principer för
andra ekonomiska ersåttningar för styrelsens
ledamöter gch revigorer.

FONDERING OCH UNDERHÅLL

I ZB Yttre fcnd
Bostadsrättsföreningen ska fondera medel för
yttre underhålt. Med yttre avses hår inte endast
husens utsida och mark, utan innetåttar även
husens insida och installationer under mark"

Styrelsen ska i enlighet med uppråttad
underhållsplan reservera respektive ta i anspråk
medel för yEtre underhåll.

$ ?9 Underhållsplan

Styrelsen ska

1. upprätta en underhållsplan för genomförande
av underhåll av bostadsrättsföreningens
fastighet

2. årligen budgetera för att såkerställa att
tillräckliga medel finns för underhåtl av
bostadsrättsföreningens fastighet,

3. se tilt att bostädsråttsföreningens egendom
besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet
med bostadsrättsföreningens u nderhållsp lan
såmt

4. regelbundet uppdatera underhållsplanen"

$ 30 över- och underskott

Det finansiella över- eller underskotl som kan
uppstå i bostadsråttsföreningens verksamhet ska,
efter underhållsfondering, balanseras i ny
räkning"

BOSTADSnÄrrSrRÅCOn

$ 31. Utdrag ur lägenhets{örteckning

Böstadsrättshavars har rätt att lå utdrag ur
lågenhetsförteckningen betråffande sin
bostadsrätt.

Utdraget ska ange

1. lägenhetens beteckning, belågenhet
rumsantal och övriga utrymmen,

2. dagen för Bolagsverkets registrering av den
ekonomiska plan som ligger till grund för
upplåtelsen,

3, bostadsrättshavarens namn,

4. insatsen för bostadsrätten,
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5. vad som finns antecknat rörande pantsättning
av bostadsrättefl samt

6. datum för utfårdandet.

$ 32 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla
lägenheten i gott skick. Det innebär att bostads-
rättshavaren ansvarar för att såväl underhålla
som reparera lägenheten och att bekosta
åtgårderna"

BostadsrätGhavaren ska teckna försäkring
som ornfattar eget underhålls- cch reparations-
ansvar enligt lag och desse stadgar. Om bostads-
rättsföreninger tecknåt en motsvarande
försäkring ti ll förmå n för bostadsrättshavaren
svara r bostadsrättshavaren i f örekom mande fa I I

för sjålvrisk och kostnaden för åldersavdrag.
Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar

som bostadsråttsföreningen lämnar beträffande
installåtioner avseende avlopp, värme, gas, el,
vatten, ventilation och anordning iör informa-
tionsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten
krävs styrelsens tillstånd. De åtgärder bostads-
råttshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras
fackmässigt.

Till bostadsrättshavarens ansvar för
lägenheten hör bland aflnat fötånde:

1. Ytskikt på rummens väggar, golv och tak
inklusive den underliggande behandling som
krävs för att anbringa ytskiktet på ett
fackmåssigl sått. Eostadsrättshavaren
ansvarar också för fuktisolerande skikt i

badrum och våtrum.

2. lcke bärande innerväggar.

3" lnredning ilågenheten och övriga utrymrnen
till hörande lägenheten, exempe lvis sanitets-
porslin, kökinredning, vitvaror såsom kylfrys
och tvättmaskin samt vatt€n ledn ingar,
avstä ngningwentiler och, i förekommande
fall, anslutningskopplingar på vattenledning
till denna inredning.

4. Lågenhetens ytter- och innerdörrar med
tillhörande lister, foder, karm, tätni ngslister,
beslag, handtag; gångiärn, brevinkast och lås
inklusive nycklar. Vid byte av lågenhetens
ytterdörrska den nya dörren motsvara de
norrner som vld utbyt€t gälier för brand-
klassning och ljuddåmpning.

5" Glas ifönster och dörrar, persienner samt, i
förekom mande fall, solreducerande film,
isolerglaskassett och galler.

6. Till fönster och fönsterdörr hörande besla&
handtag gångjärn, tätningslister samt
målning. Bostedsrättsforeningen svarar dock
för målning av utifrån synliga delar av fönster
och fönsterdörr"

7. Målning av radiatorer och värmeledningar"
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8. Ledningar för avlopp, vatten och anordningar
för informationsöverföring som betjånar
endast den aktuella lågenheten.

9, Armaturerlorvatten: blandare och dusch-
munstycke inkfusive packning, avstängnings-
ventiler och anslutningskopplingar på
vattenledning.

X0, Golvbrunn, vattenlås och klåmring.

11" Köksfl äld, kolfilterfl åkt, spiskåpa, ventilations-
don och ventilationsfläkt om de inte är en del
av husets ventilationssystem. lnstallation av
anordning som påverkar husets yentilation

kråver styrelsens tillstånd.

12. Såkringsskåp, samtliga elledningar i lägen-
heten samt brytare, eluttag cch fasta
armaturer.

13" Brandvarnare.

14. älburen Eolwärme och handduktork som
bostadsråttshavare försett lågen heten med"

lngår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage
eller annat lägenhetskomplement har bostads-
rättshavaren samma underhålls- och reparations-
ansvar för dessa utrymmen som för lågenheten
enlig ovan" Oet gåller åven mark som år upplåten
med bostadsrätt,

Om lågenheten är utrustad med balkong,
altan eller hörtill lägenheten mark/uteplats ssm
är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsråtts-
havaren fär renhållning och snöskottning. För
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren lör
rnålning av insida av balkongfront/altanfront samt
golv. Målning utförs enligt bostadsrättsförenin-
gens instruktioner.

Vad avser mark/uteplats är bostådsråtb-
havaren skyldig att följa bostadsråttsfdreningens
anvisningar gällande skötsel av marken eller
utepiatsen,

Bostadsråttshavaren är skyldig att till
bostadsråttsföreningen anilälä fel och brister i

lågenhetsutrustning och ledning som föreningen
svarar för enligt dessa stadgar eller enligt lag.

$ 33 Bostadsrättsföreningens ansvär

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och
föreningens fasta egerrdom, med undantag för
bostadsråttshavarens ansvar enligt $ 32, är vål
underhållet och hålls igott skick.

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för
underhåll och reparationer av följande:

1. Ledningar för avlopp, vårme, gas, elektricitet
och vatten, om bogtadsrättsföreningen har
försett lägenheten med ledningarna och dessa

tjånar fler än en lågenhet (så kallade
stamledningar).

2. Radiatorer och vårmeledningar som bostads-
rättsförenin gen försett lågenheten rned.
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3. Vefltilätionskanaler, inklusive hela ventila-
tionssystemet rned vgntilationsdon såmt
spiskäpa/köksflåkt som utgör del av husets
ventilation.

4. f förekommande fall: brevlåda, pstbox odr staket
som föreningen försett lägenheten med.

I 34 Erend- öch våttenledningsskada samt
0hyra

För reparation på grund av brandskada eller
vattenledningsskada (till följd av utströmmande
tappvatten) svarar bostadsråttshavaren endast I

begränsad omfattning enligt bostadsrättslagen.
Det gäller åven i tillämpliga delar om det finns

ohyra i lågenheten.

5 35 Bostadsrättsföreningens övertaga nde
av underhållsåtgärd

Bostadsråttsfören in gen få r utföra reparation sa mt
byta inredning och utrustning som bostadsråtts-
haveren enligt $ 32 ska svara för. Ett sådant
beslut ska fattas av föreningssömma och får
endast avse åtgärd som företas i samband med
omfattande underhåll eller ombyggnad av
föreningens hus och som berör bostadsrätts-
havarens lägenhet.

$ 36 Förändring av bostadsråttslägenhet

Onr ett beslut som fåttats på föreningsstärnma
lnnebär att en lågenhet:om upplåtits med
bostadsrätt kommer att förändras eller i sin
helhet behöva tas i anspråk av bosladsrätts-
föreningen med anledning av en orn eller
tillbyggnad ska bostadsrättshavaren ha gått med
på beslutet.

Om bostadsrättshavaren inte Ber sitt
samtycke till förändringen, blir beslutet ändå
giltigt om minst tuå tredjedelar av de röstende
har gått med på det orh beslutet dessutom har
god känts av hyresnåmnden.

I 37 Avhjälpande av brisi

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansrar för
lågenhetens skickså att annans säkerhet äventyras
eller det finns ri* fär omfattande skador på annans
egendom och inte efter uppmaning avhjåiper bristen i

lågenhetens skick s,å snart som möjligt, Hr
bsstadsråtsföreningen avhjälpa bristen på

bosbds€ttshavarens bekostnad.

$ 33 lngrepp i lägenhet

Bostadsättshavaren får inte utan 5tyrelsens
tillstånd i lägenheten utföra åtgård som inn€fattar

f. ingrepp i bärande konstruktion

2" ändring av befintlig ledning för avlopp, värme,
vätten eller

3. annan väsentlis förändring av lägenheten 
"
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Styrelsen får vågra att ge tillstånd till en åtgärd
som avses i första slycket endast om åtgärden år
tilt påtaglig skada eller olägenhet för
bosta dsrättsforen ingen.

S 39 Användning ay bostadsrätten

Vid användning av lägenheten ska bostadsrätts-
havaren se till att de som bor iomgivningen inte
utsätts för störningar som i väsentlig grad är
skadliga för deras hälsa eller försåmrarderas
bostadsmiljö. Bostadsråttshavaren ska även i

övrigt vid si* användning av lägenheten iaktta allt
som fordras för att bevara sundhet, ordning och
gott skick inom eller utanför huset

Bostadsråttshavaren ska hå1fa noggrann tillsyn
över att dessa åligganden fullgörs ockå av dem
som hör till bostadsrättshavarens hushåll, dem
som besöker bostadsrätfshavaren som gäsf
någon som bostadsråttshavaren har inrymt e?ler
någon som på uppdrag av bostadsråttshavaren
utför arbete i lågenheten.

Bostadsrättsföreningen kan anta ordnings-
regler. Ordningsreglerna ska vara i 6verens-
stämmelse med ortens sed" Bostadsråttshavaren
ska följa bostadsråttslöreningens o rdningsregler.

Om det förekommer störningar i boendet skä
bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren
tillsägelse att se till att störningarna omedelbart
upphör" Det gåller inte om bostadsråttshavaren
sägs upp med anledning av att störningarnä är
sårskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller
omfattning.

Om boEtadsråttshavaren vet eller har
anledning att misstänka att ett föremål år
behäftat med ohyra får det inte tar in i
lägenheten eller iföreningens lokaler och
gemensamma utrymmen"

S 40 Tillträde till lågenheten

Fö reträd are för bostadsråttsfören in gen h a r rätt
att få komma in i lågenheten när så behövs för
tillsyn, f6'r att utföra arbete som föreningen
svarar för eller för att avhjälpa brist når bostads-
rättshavaren törsuftmat satt ansvar för
iägenhetens skick.

Når bostadsrättshavarcn har avsagt sig
bostadsråtten eller när bostadsrätten ska
tuångsförsäljas är bostadsråttshavaren skyldig att
låta tägenheten visas på lämplig tid, Bostadsrätt$-
föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte
drabbas av större olågenhet ån nödvåndigt.

Bostadsrättsföreningen har rått att komma in i

lägenheten och utföra nödvändQa ågärder för
att utrota ohyra i huset eller på marken"

Om bostadsråttshavaren inte låmnar tillträde
när bostadsråttsföreningen har rätl till det kan
föreningen ansöka om sårskild handråckning vid
kronofogdemynd igheten.
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S 41 Andrahandsupplåtelse

En bostadsrätlshayare får upplåta sin lågenhet i

andra hand till ännan för sjålvståndigt brukande
endast om styrelsen gett sitt skriftliga samtycke.
Styrelsens samtyck€ bör begrånsas till viss tid och
ska lämnas om bostadsråtishavaren harskäl för
upplåtelsen och bostadsråttsföreningen inte har
någon befogad anledning att vågra samtycke.

Om inte samtycke till andrahandrupplåtetse
lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå
upplåta sin lägenhet i andra hand om hyres-
nämnden lämnar sitt tiltstånd"

När samtycke inte behövs ska bostadsråtts-
havaren genast meddela styrelsen om
andrahandsupplåtelsen.

$ 42 lnrymma utomstående

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utom-
stående personer i lågenheten om det kan
medföra men för bostadsräfisföreningen eller för
medlem i bostadsrättsföreningen.

I 43 Ändamål med bostadsrätten

Bostadsrättshavaren får inte använda lågenheten
för något annat ändamål än det avsedda"

Bostadsråttsföreningen får dock endast
åberopa awikelse som är av avsevärd betydelse
för föreningen eller medlem i föreningen.

I 44 Avsägelse av bostadsrått

En bostadsrättshavare får avsåga sig bostads-
rätten tidigast efter två år från upplåtelsen och
därigenom bli fri från sina förpliktelser som
bostadsråttshavare. Avsägelsen ska göras
skriftligen och riktas till styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsråtten till
bostadsrättsföreningen vid det månadsskifte som
intiäffar närmast €fter tre månader från
avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som
ån6etts i avsägelsen.

$ 45 Förverkandegrunder

Nyitjanderånen tiil en lägenhet:om innehas med
bostadsrått ocfr som tilltråtts år förve*ad, oö
bostadsrättsföreningen har rätt att såga upp
bostadsrättshavaren till avflyttning enligt följande;

1. Dröjsrnål med insats eller upplåtelseavgift

om bostadsrättshavaren dr<i'jer med att betåla
insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från
det att bostadsrättsföreningen efter förfatlodagen
anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin
beralningsskyldighet

2. Dröjsrnål med årsavgift eller avgift för
andrahandsupptåtelse

om bostadsrättshavaren drttjer med ått betåla
årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse,
när det gåller en bostadslägenhet, mer än en
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vecka efter förfallodagen elfer, när det gäller en
lokal, mer ån två vardagar efter förfallodagen

3. Olovlig upplåtelse iandra hand

om bostadsrättshavaren utan nödvändigt
samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i
andra hand

4. Annat åndamål

om lägenheten anvånds för annat ändamål än det
avsedda

5. lnrymma utomstående

om bostadsråttshavaren inrymmer utomstående
personer till men för bostadsråttsfdreningen eller
annan med{em

6. Ohyra

om bostadsrättshavaren eller den, som
lägenheten upplåtits till iandra hand, genom
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i
lägenh eten eller om bostådsrättshavaren genom
att inte utan oskäligt dröjsmål underråttå
styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset

7. Vanvård, störningar och liknande

om lägenheten pä annat sått vanvårdas eller om
bostadsrättshavaren eller den som bostadsråtten
är upplåten till i andra hand utsätter boende i
omgivningen för störningar, inte iakttar su ndhet,
ordnlng och gott skick eller inte f6ljer bostads-
rättsföreningens ordningsregler

8. Vägråt tilhråde

om bostadsrättshavaren inte låmnar tillträde till
lögen heten när bostadsråttsföreningen har rätt
till tilltråde och bostadsråltshavaren inte kan visa
en giltig ursåkt för detta

9. Sktldighet av synnerlig vikt

om bostadsrättshevaren i nte ful lgör skyldighet
som går utöver väd som krävs enligt bostadsrätts-
lagen och det måste änses vara av synnerlig vikt
för bostadsrättsföreningen att slryldigheten
fullgörs, samt

10. Brottsligt förfarande

om lågenheten helt eller till väsentlig del används
för nåringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken utgör eller i väsentlig del
omfattsr brottsligt förfarande eller om
lägenheten används för tillfålliga sexuella
förbindelser mot ersättning.

En uppsägning ska vara skriftlig.
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Nyltjanderätten år inte förverkad, om det som
ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa
betydelse.

S 46 Vissa meddelanden

Når meddelande enligt nedan har skickats från
bostadsrättsföreningen i rekommenderat brev
under mottagarens vanliga adress har bostads-
råttsföreningen giortvad som krävs sv den:

1. tillsägelse om störningar i boendet

2. tillsägelse att avhjälpa brist

3. uppmaning att betala insati eller
upplåtelseavgift

4. tillsägelse attvidta rättelse

5. meddelande till socialnåmnden

6. underråttefse till panthavare angående
obetalda avgifler till bcstadsråttsföreni ngen

7. uppmaning tilljuridiska personer, dödsbon
med flera angående nekat medlemskap

Andra meddelanden till medlemmarna ska ske
genom anslag på låmplig plats inom föreningens
fastighet, i föreningens tidskrift, på föreningens
webbplats eller genom brev.

Då krav enligt lag finns på skriftlig information
till medlemmarna eller utomstående, får
bostadsråttsföreningen använda ef ektroniska
hjålpmedel. Förutsättningarna för a nvändning av

elektroniska hjålpmedel regleras i lag.

SÄRSKILDA BESLUT

S 47 Bostadsrättsföreningens fastighet och

tomträtt

Föreningsstämmans god kännande erfordras om
bostadsråttsföreningens fastighet, del av fastighet
eller tomträtt skall avhändas eller om föreningens
hus eller mark våsentligt skall förändras.

Sliielsen eller dess firmat€.knaie får ansöka
om intåckning eller annan inskrivning i bostads-
råttsföreningens fastighet eller tomträtt.

S 48 Upplösning

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska behållna
tillgångartillfalla medlemmarna i direK
proportion till bostadsråttslägenhet€mas
insatser,
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Spuhuentil Biobe för god ventilulion
Spofuvenlil qv nstu reloxerod eller pulverlackerad olu mi ni u m. l|tomh u s'
del har insektsgoller och regnskydd. Till Biobe ftnns farhainr'ngsdel sorn
kan behövas vid montering i karm. Denno lyfter fram ventilen så alt
lvftslrömmen kan passero frin farb; fönsterbågens överfals.

MOMERING

filed hialp ov borrnoll bonos en hölrod i böge eller korm. {Alternsti* häses spclt}

Normolt monleros venfilen i bnshets överkoni. Biobe monteros so ott lufutröm-
men rikos uppåi. Normoltsugs lu$ in genom vedilen. Vd visso vindliirhållanden
furekommer dock undertryck pc huset lasido och vid montcge i boge kon rumsluft
sugos ui och orsako kondens po yttergloset. Monierq dsmmttidisi som liirhindmr ott
rum:lu*fönger ner mdlon glosen"

LUFTFLÖDE

bfiflder pårcrkos w öppningens oreo och tryckskillncden som van'eror med olikc
ventilofionssylem. Normolt rekommenderos en venål per sovrum och ivå ivordogsrum.

SKÖTSERÄD

Venlilen bör med l6mno mellonrum rengöros för ott brhindrs igenscttning och

dörigenom minskot luftfl<ile. Utuöndig insektsgoller rengöres och vid behov skruvos
invöndig del bo* och hölrodenlspolten rensugs. Om wnfilen ör brsedd med
farhainingdel och dommfilter kir defia filier rengöros och vid behor bytos"

I , lnomhusdel

Begrönsot lufdiile = vid kroftigl kcllros
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''fi lhLt_,J I

't9 t2

/11,,
/iL

lnomhusdel

1* *-rt

-

I aåqi/Kom I

Stondordutseende - öppen fullt lage
vilker ger normolt luftflöde

Vvenfilerorvårs bostider brott hdq
ut brorenod inomhuslult niotrm utelulr.
Föroreningor inomhus kommer ifun
modogning. tvtill, bod, iökning etc. Åven
byggnodsmoferiol oå inredning kon

bidro till&iioriningor. ljkoså ördetvikgt
ohsyresållo inomhuslu{ten, hor du ingen

fu.ngerondeventilotion förduinte hdler ren

luftdttondss,ddtd kon ledo tifl problem

med hwudvörk ek. Grundprincipen br
lufl'ens rörelse bygger pö olt uteluft tilllörs i

vordogsrum och sovrum elc och brsvidqre
fill kak och bqd dar luften lömnor bostuden
genom {rå n lu{twentiler.

Del örseåörtvikligt ottventilerno oldrig
stöngs heh, om mon gör det brstir mon

lultflödetoch probhm med ven*lotionen

uppstår po ffer:ociliko iiiti. Om mon hois
der, vid kqllrosvinbaid, könner.kifrqy q" oit
minsko pö möngden inomhusluF som tilllörs
vio ventilen Lon mon tillftilligt hoberO flödet i
vorie ventil genom ott skiuto reglcgef endost
på eno sidon (se illustrotion|.VdevJntudlo
lufibrorenirgslonn sko reglogen på b{rdo '
sidorskiutos in motvenfilen så otl den i;töngs

heh, och sedon öppnos då lormethövs"

rffiqntngffi

Regn- cfr

TEKNISKADÄTA .lnbinrhut
Fngdfidi

Ytergoller
tångd mm

Venlilqrqr cm'
li'tslt/banrllr! I

'Änrol hål
Or'o b<iirhål

Urfrös;ingsn6tr
'.!id.tpcun$rt .

luftf,öde'...
vid,1-$,i5eq,l/s-

Biobe lO
8iiibd20

Biöbe30

Biobell(}

Blo,be_5-O

Biobe 60

197 1?5 .,!0-1.6 8l : .lO0xl0 I,'ts.ll,8

297. 2ÅO i?0;/l'! r5 ..,4Q1!o 3-,3,5

3:e7 335 . .30/ L7 2, :@i!.0
497. 1t5 {0/?!, 29 400x10 (L 9

547 Ä?{ 4e I i8' s .4?o{!o d,6-8.q

697 d85 öo'/ 35 u 600x10 7 Ltn

'Angimo vördar göller br spoll
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Fullmakt Till Brf Porkalas föreningsstämma tÅÅÄÄvwroo l

Fullmaktsgivaren IAnge här uppgifter för den som ställer ut fullmakten ]

Fullmäktigen IAnge här uppgifter för den som ska nyttja fullmakten ]

FullmäktigeS aSsociationer I Fyll i nedan uppgifter om särskilda villkor för vilka som får vara ombud ]

Fullmäktigen har följande association till mig resp. bostadsrättsföreningen:

! föreningsmedlem

I make/maka, registrerad partner eller sambo

! annan närstående (förälder, syskon eller barn)

Befullmäktigande I Fyll i vad fullmakten avser ge för rättigheter till fullmäktigen ]

Härmed befullmäktigar jag, Fullmaktsgivaren, Fullmäktigen att för min räkning vidta följande åtgärder:

Att på bostadsrättsföreningens ! ordinarie årsstämma ! extra föreningsstämma nr: _
företräda mig som bostadsrättsinnehavare"

Giltighetstid

Fullmakten gäller endast för ovan angivna föreningsstämma med angivet startdatum.
Om aktuell stämma skulle ajourneras alt. delas upp i flera delar gäller fullmakten till stämman i sin helhet

avslutats dock längst sex (6) månader från datum för utfärdande.

Datum: Telefonnummer: E-mail:

Fullmaktsgivarens underskrift:

Na m nförtvdlisande

I

I

I

I

I

it
\l

,å

db

Namn: Födelsedatum (AAAAMMDD): Leh nr (fylls i om tillämplist):

Postutdeln ingsad ress: Postnummer: Ort:

Namn: Födelsedatum (ÄÄÄÄMMDD): Lgh nr (fvlls i om tillämpliet):

Postutdeln inssad ress: Postnummer: Ort:

Fullmakt (rev D 201706041 - @ 84 corfab



Porkala by ca 1910-1920

Viktiga konta ktu ppgifter
Upp*i;rr'rode lro;ito&lu;:;r$iffe r f*ljer fietj*rt.l.r:q4l rreirnr: till rty* t:-pfitl'?dr*j5ef

till sr;'rel:e:r c;å ny i|',|sfrlJktiorl {rvsrrrtrjs y'e fii**lrijcn vrir lve8$e rr'

rönrruucsKoNToRET
T,.l".fiirt i1! r!rl qli, 1,:

[ -ptistr p0rk;:åete]iå r*ilr

l.);F*l t r,Jr:r fi,: i:* :r-r l':.

. h1åndaq" 07 oo-:.c 00

. 1.isdaq. onsil;g t0rld;q; o7.on-1ö"00 5åmt 1.5 na-:6 45

" Fredag o7 os-tLl orl
. fdåndag:jr:ut rned styr*isen c;arnrr verka 1! trå*älr ocr

. Helgdag;r rtång{l

STYRFLSTN
F -p*slr styrnl:erl@Pntk*la nel

PARKIRING5BEVAGNING - Q-PARK
(frågor rm p*rkering p* fareninqens mark)

lrlefan Kundtjanstr o77:-9å gn ao

TASTIGH ETSFöRVALTARE _ HsB
Telefnn sårvir€renter; o1o-44t 11 o0

Tplefnntid vard"rqar et8,oa- r 6. 3*

TKONOMISK FöRVALTARE - I5S FACIUTY SERVICES AE

tfråqnr *m hyror och avqifterJ
Trlefnn nr8-660 :bo
trelef rntirJr v,:rdagar 0E.ilo-1":.0o

FfLANMÄLAN GÄRAGEFÖRT _ KONE AB
Tplefon:rå'6rB nr 8c

FELANMÄLAN HISS _ FIISSGRUPP€f.{ AB
(alla hissfei irklu:lve ?*url
trel*fon 08-:1 ll fir

FA5TI6 H ETSSKÖTsEL/DRIFT _ PRIMÅR Ag
(f ':gnr cm V.lllgti Vdrir: sa:tilrL rt. )

I etefcn nB-r? oo :7 0g
trplefrntid: helgf ri: vardagar aB an*r6.nn
[ * pr:l: f ela n nrala nrF-tpri mar. le
Webbplåls r'tr,.r;w.pr1 mar sr

i{lie 1ca på 'Kundservice ä Felanmålan' fyil i anmalninq:
furmLllarel och vali ' tkirka"

AKUTA ÄRTT'IP:T,I - FASTIGHETSJOU R
Tplpf*nr ol"o-47 o5 38r
TelEfnntid vardagar 16.as-oå ns 5årnt helqer dyqnet r".rnt

fiä51 0m i*urulryrkning el bedr:nu ssnl åkut firdstr f,.rr
baende -betalå utryrkilingen

PORKALFN
iartiklar, annonse ring. k*ntaltt meil rert;ktnr*n)
E-pt:t: pr:rkalenSp*rkala net


