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Föreningskontoret 
Sibeliusgången 34 BV 
08–750 66 30

Öppettider:
Måndag–fredag kl 07:00–10:00 
Tisdag–torsdag kl 15:00–16:45 

Telefontider: 
Måndag 07:00-16:00 
Tisdag–torsdag 07:00–16:45 
Fredag 07:00–10:00 

E-post: info@porkala.net

Hemsida: www.porkala.net 

Simpleko AB
Vid frågor om hyror och avgifter 
Tel: 018–660 160

Trygga hiss
Vid felanmälan hissar i sexvåningshusen 
Tel: 08-798 92 00 

Hissgruppen AB
Vid felanmälan hissar på Kaskögatan 
Tel: 08–21 33 00

Amsler Hiss AB
Felanmälan hissar 
Sibeliusgången 32–50 
Tel: 08–746 80 25 

Parkeringsbevakning 
Aimo Park kundtjänst 
Tel: 0771–96 90 00 

Una Portar AB 
Felanmälan Garageport 
Tel: 08–18 60 03 

Fastum
Förvaltningsärenden
Tel: 08–586 344 18 
E-post: annika.uhlin@fastum.se 

Primär Fastighetsförvaltning AB 
Felanmälan 
Helgfria dagar kl 08:00–16:00 
Tel: 08–120 027 08 
E-post: felanmalan@primar.se 
Hemsida: www.primar.se 
Klicka på ”kundservice & felanmälan” 
Övrig tid vid akuta fall, ring fastighetsjouren
Tel: 010–708 12 00
Obs! Om jourutryckning ej bedöms vara akut 
eller avser sådant du som bostadsrättsinnehavare 
ansvarar för, bekostar du själv utryckningen. 

ANSVARIG UTGIVARE Bela Johansson
CHEFREDAKTÖR Helena Kihlanki
PRODUKTION Göran Lindgren
TRYCK Kista Snabbtryck

E-POST porkalen@porkala.net

Med sina 823 lägenheter i det natursköna norra 
Akalla är Brf Porkala en av Stockholms största 
bostadsrättsföreningar.

Området planerades och byggdes 1976-78, 
varefter det 1982-83 ombildades till en 
bostadsrättsförening. Den består av 19 hus 
begränsade av Sibeliusgången, Porkalagatan, 
Kaskögatan och Sveaborgsgatan, och den totala 
lägenhetsytan uppgår till cirka 58 300 kvm.

OM BRF PORKALA

REDAKTIONEN

Porkalen är ett nyhetsblad för dig som bor i Brf 
Porkala. Här finner du viktigt information om 
ditt boende och vad som händer i omgivningen. 
Porkalen ges ut oregelbundet 3–4 gånger per år.

Om du önskar bidra med artiklar, annonsera 
eller har synpunkter på innehållet, är du 
välkommen att kontakta chefredaktören via 
e-postadressen porkalen@porkala.net

OM PORKALEN



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

K A L L E L S E  T I L L Å R S S T Ä M M A N
Sidan 4

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E
Sidan 6

V Ä S E N T L I G A H Ä N D E L S E R  
E F T E R  R Ä K E N S K A P S Å R E T S  S L U T

Sidan 9

Å R S R E D O V I S N I N G
Sidan 11

VA L B E R E D N I N G E N  H A R  O R D E T
Sidan 32

N O M I N E R A D E  T I L L S T Y R E L S E N
Sidan 34

S T Y R E L S E N S  P R O P O S I T I O N E R
Sidan 38

I N K O M N A M O T I O N E R 
Sidan 39

L A N S E R I N G  AV  N Y W E B B P L AT S
Sidan 42

H O M E R U N  –  V Å R  I N F O R M AT I O N S K A N A L 
F Ö R  S TA M B Y T E T

Sidan 43



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN
Medlemmarna i HSB Brf Porkala 249 i Stockholm kallas härmed till ordinarie förenings-
stämma. Röstning sker via poströstningsformuläret du fått i din brevlåda. Resultatet av 
poströstning redovisas av stämmoordförande tisdag den 30 juni 2020 kl. 15 i särskolans 
lokaler, Sveaborgsgatan 26. Det är inte möjligt att rösta på stämman utan all röstning sker 
via poströstningssedeln. 

Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av 

protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte stämmo

ordförande justera protokollet samt val av 
rösträknare

7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen 

och balansräkningen
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen 
12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrel

seledamöterna 
13. Fråga om arvoden till styrelsen, revisorer 

och valberedning
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor/er och suppleant 
16. Val av valberedning 
17. Erforderliga val till representant i HSB
18. Framlagda propositioner 

a. Ändrad användning av lokal 483009050 
b. Ändrad användning av Vävstugan/ 
Valberedningens lokal

19. Inkomna motioner 
a. Höjning av arvode till valberedningen 
b. Tvättstugor öppettider 
c. Ekonomisk ersättning (arvodering) 
d. Ökning extra tillägg fasta arvoden 
e. Dator till ekonomiansvarig 
f. Elektronisk utrustning till ledamöter 
g. Bokning av tvättstugor

20. Avslutning

Poströstning
För att minska risken för spridning av corona
viruset och sjukdomen covid19 har en tillfällig 
lag (7 § lag (2020:198)) införts, som medger att 
styrelsen i bostadsrättsföreningar kan besluta att 
medlemmarna poströsta inför föreningsstämman.

Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare 
som närvarar personligen vid stämma kan hållas 
nere, samtidigt som medlemmar får ett så stort 
inflytande som möjligt under de rådande om
ständigheterna.

Styrelsen i Brf Porkala har vid sitt styrelsemöte 
den 28 maj 2020 beslutat att röstning vid or
dinarie föreningsstämma 2020 ska ske genom 
poströstning. 

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att poströsta 
för att minska risken för smittspridning.

Medlemmar som önskar närvara på årsstämman är 
välkomna till särskolans lokal, Sveaborgsgatan 26 
kl. 15:00 den 30 juni 2020, där stämmo ordförande 
presenterar resultatet från poströstningen.

Resultatet kommer även sändas i realtid online. Se 
vidare instruktioner i röstningsformuläret.

Observera att det inte går att rösta på plats. 
Endast poströstning är möjlig.

I samband med utdelning av Porkalen har 
poströstningsformulär delats ut till samtliga 
medlemmar. Du lämnar det ifyllda formuläret i 
föreningskontorets brevlåda senast den 29 juni 
eler postar det senast den 27 juni.
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VERKSAMHETS- 
BERÄTTELSE
Bredband

Året startade med byte av bredbandsleverantör. 
Styrelsens ambitioner var att få ner kostnaden, 
öka överföringshastigheten och förbättra ser
vicen. Vår befintliga leverantör, Telenor, kunde 
dock inte sänka priset på grund av ramavtal 
med HSB. Efter en inventering av marknaden 
beslutade vi oss därför att byta leverantör. Valet 
kom till slut att falla på Bahnhof AB. 

Bytet var inte helt odramatiskt. Först fick alla 
köa länge för att hämta en ny router, och sedan 
drabbades Bahnhof av förseningar i leveransen 
av switchar. Styrelsen förlängde därför avtalet 
med Telenor med en månad för att klara denna 
försening, men Telenor stängde ändå av sina 
tjänster i förtid, med ett längre avbrott som 
följd. Och när Bahnhofs bredbandstjänst väl 
kom igång hade många medlemmar problem 
med att koppla upp sig. Det hela slutade dock 
väl, och allt fungerar nu till belåtenhet. Hos Te
lenor hade vi endast 350 uppkopplade hushåll, 
trots att föreningen genom ramavtal med HSB 
betalade för 823. 

Hos Bahnhof är nu hela 797 hushåll uppkopp
lade. Tack vare leverantörsbytet kan våra med
lemmar spara några hundralappar årligen, men 
framför allt dra nytta av den betydligt högre 
överföringshastigheten.

Stambyte
Föreningens förestående stambyte har en lång 
förhistoria. För många år sedan utmålades 
våra stammar som helt uttjänta, vilket fick till 
följd att försäkringsbolaget höjde föreningens 
fastighetspremie. I själva verket var flertalet av 
våra vattenskador orsakade av handhavandefel, 
men starka krafter började ändå verka för ett 
stambyte, som sannolikt var många år för tidigt. 
Stämman 2014 satte stopp för det genom att 
medlemmarna sade nej till stambytet. Efter det 
har flera stora vattenskador inträffat och, trots 
att projekteringen inte var klar, resulterade flera 
av dem i stambyten. Fem stammar på olika 
adresser i föreningen är nu utbytta. Efter dessa 
händelser blev det uppenbart att vi behövde 
förebygga fler stora vattenskador, och styrelsen 
beslutade därför att påbörja projekteringen av 

ett stambyte i hela föreningen. Uppdraget gavs 
till ÅFInfrastructure.

Den 12 mars 2019 anordnade ÅF en extrastäm
ma för att inhämta medlemmarnas åsikter. 
Stämman lockade 195 medlemmar, som sam
manlagt representerade 215 röster. Resultatet av 
stämman blev att en klar majoritet röstade för 
stambyte och våtrumsrenovering: 72 % röstade 
för och 28 % emot. Efter detta har alla medlem
mar i ett rekommenderat brev blivit uppmanade 
att ge sitt medgivande till att föreningen tillfäl
ligt övertar ansvaret för underhåll av ytskikten 
i lägenheternas våtrum. Flertalet har lämnat sitt 
medgivande, men ännu återstår relativt många. 
De som ännu inte lämnat sitt medgivande har 
fått ett brev med delgivningskvitto från hyres
nämnden, där de ges tillfälle att yttra sig. Ett 
godkännande från hyresnämnden kan senare 
ersätta bostadsrättsinnehavarens uteblivna 
medgivande. Det har dock ännu inte hänt, så vi 
väntar fortfarande på hyresnämndens utlåtande.

Styrelsens målsättning var att genomföra ett 
stambyte som till lägsta möjliga kostnad kunde 
tillfredsställa högt ställda krav på kvalitet och 
funktion. Stambytesprojektet skulle minimera 
sannolikheten och konsekvenserna av komman
de vattenskador – inklusive sådana som inte är 
direkt relaterade till stammarna.

Med start 2017 och under hela 2019 har ÅF 
arbetat med detaljerade förfrågningsunderlag 
för samtliga tre delområden: bygg, el och VVS. 
Arbetet var näst intill avslutat dagarna efter jul.

Fönsterbyte
Med start 2017 genomförde föreningen ett 
fönsterbyte i samtliga hus, inklusive särskolan. 
Projektet förlöpte smidigt, och de fåtal problem 
som uppstod kunde snabbt fångas upp och lösas 
på byggmötena. De allra flesta medlemmarna 
var mycket nöjda med projektet, och väldigt få 
klagomål framfördes. Antalet ”bomlägenheter”, 
där boende inte i tid öppnade för entreprenöre
ns personal, var också minimalt. Fönsterbytet 
syftade inte bara till att ersätta de gamla trasiga 
fönster som i vissa fall inte ens gick att öppna, 
målsättningen var också att förbättra inomhusk
limatet, minska uppvärmningskostnaderna och, 
inte minst, höja värdet på våra bostadsrätter. 

Under våren 2019 var projektet slutfört till ett 
kostnad av ca 57,9 mkr. 

6



Arbetet utfördes av Fönsterspecialisten Norr
land, projekterades av FKgruppen och besikti
gades av Alf Fredell.

Hissar
Hissarna i höghusen på Sibeliusgången har haft 
ett stort underhållsbehov, och en renovering 
påbörjades 2018. Den innebar att maskiner och 
mekaniska delar byttes ut.

Under våren 2019 var arbetena avslutade till en 
kostnad av 5,6 mkr. Arbetet utfördes av Amsler 
Hiss AB och besiktigades av Gummesson. En 
revisionsbesiktning utfördes därefter av KIWA. 
Amsler har dessutom anlitats av föreningen för 
fortsatt service av hissarna.

IT- och kommunikation
Utvecklingen av vår nya webbplats har, med 
vissa avbrott, fortskridit under 2019. Vi närmar 
oss nu en lansering av webbplatsen. Stora delar 
av det innehåll som förlorades när vår befintliga 
webbplats migrerades till ny plattform har nu 
återställts, och ny information har tillförts.

Den nya webbplatsen baseras på Wordpress och 
utvecklas i samarbete med Urban Utveckling.

I december 2019 tecknade Brf Porkala ett servi
ceavtal med Happy Boss. Avtalet täcker service 
av vår nya server, som också upphandlades och 
driftsattes under året.

Andrahandsuthyrning 
Under 2019 skrev vi i Porkalen mycket om regler 
och bestämmelser kring andrahandsuthyrning. 
Vi informerade också om vad andrahandsuthyr
ning innebär, hur får man tillstånd, vem som 
har ansvaret under uthyrningsperioden samt 
vad som gäller beträffande försäkring.

Styrelsen har också jobbat med de otillåtna andra
handsuthyrningarna som många klagat över. Vi 
har själva uppmärksammat ett flertal fall, och vi 
har fått tips från medlemmar. De flesta fallen har 
överlämnats för handläggning av advokatfirman 
Creo Advokater. Flera medlemmar har efter bevis
ning och i vissa fall förhandlingar vid tingsrätten 
fått sälja, överlåta eller flytta tillbaka till sina 
lägenheter. Tre fall är fortfarande oavslutade.

Advokat och rättegångskostnaderna har under 
året uppgått till drygt 217 tkr. Kostnaderna 
belastar samtliga medlemmars avgift.

Brandvarnare
Föreningen bekostade 2011 installation av brand
varnare i alla lägenheter. De hade en beräknad 
livslängd på 10 år, och många har i dag börjat 
signalera för urladdat batteri (som inte kan bytas 
ut). Styrelsen beslutade under 2019 att inte finan
siera nya brandvarnare, då det enligt stadgarna 
är medlemmarna som ansvarar för dem.

Föreningslokalen
Vid årsskiftet 20192020 togs vår föreningslokal 
på Sibeliusgången 52 åter i bruk. Det gjordes 
efter att vi installerat ett extra larmsystem och 
förtydligat uthyrningsreglerna. Intresset har 
varit stor under hela året, men det har också 
förekommit en del missförstånd som vållat 
styrelsen och föreningskontoret bekymmer.

Information och kartläggningar
Föreningen har under 2019 genomfört följande 
större informations och kartläggningsinsatser:

• En kartläggning av duvorna på våra balkon
ger och fasader inleddes vid årsskiftet, och vi 
uppmärksammade dessutom staden och SL 
om duvproblemet vid bussterminalen och på 
torget. Under året har vi även förberett ett nytt 
avtal om skadedjursbekämpning med Nomor.

• Föreningen genomförde en inventering av 
gymlokalens utrustning vilken följdes upp 
med inköp av nya träningsredskap.

• Felmonterade paraboler kartlades och berör
da medlemmar tillskrevs med uppmaning 
om rättelse.

• En inventering av våra cykelrum genom
fördes under sommaren. Därpå följde en 
utrensning av gamla, skadade och övergivna 
cyklar i cykelrummen.

• Vår befintliga webbplats hos HSB invente
rades och uppdaterades under året. Efter 
redigering publicerades delar av innehållet 
på vår nya webbplats.
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Övriga iakttagelser
Under året kunde även följande konstateras:

• Intresset för grannsamverkan är svagt, vilket 
möjligen kan bero på att föreningen under 
lång tid varit förskonad från lägenhetsinbrott.

• Vårt försök att förmå våra medlemmar att 
städa sina lägenhetsförråd med Konma
rimetoden gav relativt blygsamma resultat.

• Loppmarknad har hållits i föreningslokalen 
en gång i månaden. Detta var åtminstone till 
en början mycket populärt.

• Våra uppmaningar om att inte dumpa möbler, 
däck och andra skrymmande föremål i våra 
miljörum har hittills varit förgäves. Det har re
sulterat i extra kostnader på tusentals kronor.

• Stölder av städmaterial i tvättstugorna har 
under 2019 kostat föreningen drygt 12 tkr.

• Arbetet med att organisera och rensa i arkivet 
framskrider och har redan resulterat i bättre 
ordning och ökad tillgänglighet. En motsva
rande strukturering och systematisk lagring 
av vår digitala dokumentation står på tur.

• Föreningens konto för skadegörelse belasta
des under 2019 med drygt 347 tkr.

Avgifterna
De stora projekten till trots har vi inte höjt 
avgifterna under 2019. I en omfattande un
dersökning utförd av branschorganisationen 
AllaBrf bedömdes Brf Porkala ha god och stabil 
ekonomi, vilket resulterade i ett A. Att vi inte 
nådde A+ sades bero på våra relativt höga 
avgifter. Styrelsen har ägnat avsevärd tid åt att 
utvärdera framtida ekonomiska åtaganden och 
det eventuella behovet av avgiftshöjningar.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPS-
ÅRETS SLUT
Här beskriver vi händelser och omständig-
heter med väsentlig betydelse för förening-
ens ekonomi och förvaltning under första 
halvåret 2020. Det kretsar mycket kring den 
pågående pandemin i samhället och våra 
förehavanden i stambytesprojektet.

Coronapandemin
Covid19 klassas som en både allmänfarlig och 
samhällsfarlig sjukdom. Den påverkar hela sam
hället och därmed även vår förening. Styrelsen 
bestämde sig tidigt för att agera proaktivt och 
har genomfört ett flertal åtgärder för att motver
ka smittspridning i föreningen:

5 mars – Spritning av särskilt riskfyllda ytor 
beslutades. En gång i veckan desinficeras hand
tag, räcken, kontrollpaneler m.m. i föreningens 
gemensamma utrymmen, inklusive trappor, 
hissar och tvättstugor.

10 mars – Eftersom större sammankomster inte 
kan tillåtas under rådande förhållanden stäng
des föreningslokalen tills vidare för uthyrning.

11 mars – Som ett steg i att upprätthålla social 
distans övergick styrelsen till att hålla alla 
möten digitalt, via Skype eller andra tjänster för 
videokonferens.

12 mars – Föreningskontoret stängdes för besök 
i syfte att minska antalet fysiska kontakter och 
på så sätt skydda medlemmar och personal. 
Medlemmarna kan fortfarande få hjälp med de 
flesta ärenden genom att ringa eller maila till 
föreningskontoret.

12 mars – Styrelsen beslutade att tillsvidare 
pausa alla icke akuta besök i hemmen, såsom 
fönsterunderhåll och fönsterbesiktning. Det 
gäller även Primär, som nu endast utför akuta 
uppdrag vid t.ex. vattenskador.

2 april – Information om Folkhälsomyndig
hetens rekommendationer beträffande social 
distansering sattes upp i föreningens gymlokal. 
För att minska smittspridningen och inte riskera 
någons hälsa anmodade vi medlemmarna att 
använda gymmet efter anvisningarna.

8 april – Som en ytterligare åtgärd för att mins
ka smittspridningen begränsades tills vidare 
antalet personer som samtidigt får använda våra 
hissar till två personer.

8 april – Till följd av Folkhälsomyndighetens 
bindande rekommendation om ökad social dis
tans tvingades vi stänga vår bastu tills vidare.

Från ett fåtal av våra lokalhyresgäster har det 
vädjats om sänkt hyresavgift med hänvisning 
till vikande intäkter i coronans spår. Vi informe
rade därvid om vårt ansvarar för medlemmar
nas tillgångar och om att avgifter och hyror är 
de intäkter utan vilka föreningen omöjligen kan 
betala sina löpande kostnader och finansiera 
den fortsatta driften. Det har mottagits med 
förståelse, och vi har ännu inte fått några nya 
anspråk på reducerade hyresavgifter.

I händelse av brutna hyreskontrakt skulle vi 
förstås drabbas av ekonomiska avbräck på kort 
sikt. Dock inte av större proportioner. Och att 
hitta nya hyresgäster torde inte kräva orimliga 
ansträngningar – vårt läge i Akalla förblir med 
all sannolikhet attraktivt för många näringsid
kare.

Givetvis har vi befarat att flera medlemmar 
skulle hamna i en ansträngd ekonomisk situ
ation som konsekvens av coronasituationen 
och därmed få svårt att betala sina avgifter till 
föreningen. Dessa farhågor har dock hittills 
kommit på skam. Tvärtom har vi hittills iaktta
git en klart bättre punktlighet i betalningarna 
än på mycket länge.

Styrelsen tvingas ibland fatta beslut som på
verkar enskilda medlemmars vardag och liv. 
Det har tydligt aktualiserats under rådande 
pandemi. Bland annat måste vi nu beakta huru
vida medlemmarna anser det önskvärt eller ens 
möjligt att i rådande situation släppa in hantver
kare i lägenheter och gemensamma utrymmen. 
Det gäller främst stambytet, men även den nu 
pausade installationen av frånluftsvärmepum
par och det termostatbyte vi eventuellt vill 
genomföra. Sammanfattningsvis kan sägas att 
föreningen hittills drabbats ganska måttligt av 
coronapandemins konsekvenser. Det är dock för 
tidigt att bedöma vad slutresultatet kan bli.
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En eventuell andra våg med stor smittspridning 
skulle potentiellt kunna utsätta föreningen för 
större påfrestningar. Många långsiktiga effekter, 
däribland påverkan på bostadspriserna, är 
dessutom väsentligen okända. Vi ser trots detta 
försiktigt positivt på ett liv bortom coronan.

Stambytet
Styrelsen har under den hittillsvarande projek
teringen av stambytet undersökt och planerat 
för projektets ekonomiska konsekvenser. Vi har 
kontaktat mäklare och jurister med kunskap 
om bostadsmarknaden samt olika rådgivare för 
bostadsrättsföreningar: Bostadsrätterna, Fastig
hetsägarna i Stockholm och AllaBrf.

Det viktigaste beskedet från mäklarna var att en 
höjd avgift definitivt kommer att resultera i sänkt 
försäljningspris. Samtidigt kommer nu prognoser 
från bankerna, som säger att bostadsmarknaden 
till följd av coronakrisen kommer att rasa och 
priserna på våra bostadsrätter gå ned. Med tanke 
på dessa aspekter vill styrelsen inte höja avgiften 
i samband med stambytet. Som tidigare noterats 
har föreningen god ekonomi och låg upplåning, 
varför hela stambytet, exklusive våtrumsrenove
ringen, kan finansieras via banklån.

Vår avsikt är att den del av våtrummen som 
varje bostadsrättsinnehavare enligt stadgarna är 
skyldig att underhålla, ska avgränsas från den 
kollektiva finansieringen. Styrelsen har därför 
velat fastställa kostnaden för en grundstandard 
av våtrummen och låta medlemmarna under 
ett antal år avbetala den kostnaden genom 
avierna. Då skulle vår nuvarande avgift kunna 
bibehållas och därmed inte urholka försäljnings
priserna. Föreningen skulle även kunna erbjuda 
möjligheten att betala kostnaden som engångs
avgift, t.ex. genom att medlemmen lånar i bank 
och därmed kan utnyttja skatteavdraget, vilket 
föreningen inte kan. Förhoppningen var också 
att många skulle kunna reglera skulden vid en 
försäljning av bostadsrätten.

Vi har dock från en advokatbyrå fått veta att 
detta strider mot bostadsrättslagen, eftersom 
föreningen inte kan ta ut extra avgifter från 
medlemmarna, och vi rekommenderades 
således att inte genomföra delfinansieringen 
av stambytet på ovannämnda sätt. Styrelsen 
fortsätter därför att undersöka möjligheterna 
till finansiering av våtrumsrenoveringen och 
återkommer med besked under året.

Under början av året har styrelsen arbetat 
intensivt med återkoppling på förfrågnings

underlaget och relationerna mellan styrelsen 
och AFRY. Vi har nyligen vänt oss till en entre
prenadjurist, då våra åsikter ibland gått isär, och 
då det upplevts att AFRY inte hörsammat styrel
sens åsikter samt stressat fram både beslut och 
genomförande. Utöver dessa komplikationer har 
vi fortfarande fler än hundra medlemmar som 
inte lämnat sitt medgivande för stambytet, och 
inget beslut från hyresnämnden har meddelats.

Övriga händelser
Mycket annat har förstås hänt under det gångna 
halvåret. Här är ett axplock av det viktigaste:

• Under året beslutade styrelsen att förse våra 
undercentraler (DUC) med ett nytt styr och 
övervakningssystem.

• Ett termostatbyte är planerat, men osäkerhet 
råder om det kan genomföras i nuläget.

• I skrivande stund installeras takkrokar för 
höjd säkerhet inför tätningen av balkongerna.

• Föreningen har åter begärt konsultrådgiv
ning om återställandet av den brända delen 
av Kasködäcket och överväger att lämna 
uthyrningen till ett annat parkeringsbolag.

• Vi har per den 1 maj sagt upp avtalet med 
markentreprenören Svefab, som vi inte var 
helt nöjda med, och istället anlitat BEAB för 
våra markarbeten.

• Nomor, som står för vår skadedjurskontroll, 
installerade under våren fler betonglådor för 
fångst av råttor, eftersom merparten av dem 
överlevde den milda vintern.

• Ett viktigt verktyg i genomförandet av stam
bytet är systemet HomeRun. Det driftsattes 
under våren, och vi har nu tillfört en stor 
mängd information som ska ligga till grund 
för kommunikationen mellan entreprenör, 
bostadsrättsinnehavare och övriga parter.

• Organisatoriska frågor är ständigt aktuella. 
Med jämna mellanrum dryftas föreningens 
framtid och hur den mest lämpliga framtida 
förvaltningen ska tillgodoses. Frågan belys
tes grundligt under konferensen i november 
och har under våren varit föremål för åter
kommande diskussioner i styrelsen.
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Revisors rapport 

Till årsstämman i Bostadsrättsföreningen HSB Brf Porkala nr 249 i Stockholm, org.nr 716417-
7987 
I egenskap av lekmannarevisor har jag granskat verksamheten i Bostadsrättsföreningen för räkenskapsåret 
2019. Granskningen har utförts enligt god sed för detta slag av granskning. 
 
Jag bedömer att bostadsrättsföreningens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte 
anledning till att rikta någon anmärkning mot styrelsens ledamöter. 
 
 
Stockholm den 2020-06-08 
 
 
Lekmannarevisor 
 
Martin Boström 
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Revisors rapport 

Till årsstämman i Bostadsrättsföreningen HSB Brf Porkala nr 249 i Stockholm, org.nr 716417-
7987 
I egenskap av lekmannarevisor har jag granskat verksamheten i Bostadsrättsföreningen för räkenskapsåret 
2019. Granskningen har utförts enligt god sed för detta slag av granskning. 
 
Jag bedömer att bostadsrättsföreningens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte 
anledning till att rikta någon anmärkning mot styrelsens ledamöter. 
 
 
Stockholm den 2020-06-08 
 
 
Lekmannarevisor 
 
Martin Boström 
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VALBEREDNINGEN  
HAR ORDET
Hur illa kan det gå?
Att en bostadsrättsförenings valberedning har 
svårt att hitta intresserade till styrelsen är inte 
ovanligt, vare sig för Brf Porkala eller i allmän
het. Men få vet hur illa det kan gå i föreningen 
om det inte går att få ihop en styrelse.

Om man vid en stämma inte får tillräckligt 
många för en fulltalig styrelse, så måste fören
ingen likvideras, alltså säljas ut. Det betyder 
att hela bostadsrättsföreningen avyttras, vilket 
leder till att våra bostäder omvandlas till hyres
rätter. Även om de boende kompenseras för sina 
insatser finns det risk för att det blir en förlustaf
fär för de som köpt en andel i föreningen, alltså 
en bostad.

Ett mildare alternativ är att hyra in en styrelse 
externt, vilket förvisso är bättre än en likvide
ring, men ändå fortfarande kostsamt eftersom 
professionella styrelsemedlemmar inte är billiga 
att anlita.

Bäst är förstås om boende själva kan ställa upp 
för styrelseposter. Det är förvisso ett uppdrag 
som kräver en hel del tid, men som samtidigt är 
lärorikt och intressant, och dessutom är det en 
stark merit att ange i sitt CV när man söker jobb.

Valberedningen har på olika sätt försökt hitta 
intresserade för uppdrag i styrelsen. Just nu 
söker vi främst suppleanter, det vill säga ”re
server” som träder in när en ledamot är frånva
rande, t.ex. på grund av sjukdom eller ordinarie 
arbete. Det betyder att man deltar i samtliga 
styrelsemöten, men har rösträtt endast när man 
ersätter frånvarande ledamot. Att vara supple
ant är ett utmärkt sätt att lära sig hur styrelsear
betet fungerar. Det är en ansvarsfull och viktig 
roll i styrelsen, men inte fullt så krävande som 
att vara ledamot.

Valberedningens år
För drygt ett år sedan blev vi, Gabriel Velarde, 
Linda Juntunen och Henrik Gustafsson Sadath 
utnämnda att på årsstämman att ingå i valbe
redningen. Endast Gabriel Velarde valde att 
fortsätta från den tidigare valberedningen.

Nytt för valberedningen jämfört med tidigare år 
är att vi fick möjlighet till en egen avsättning på 
tiotusen kronor att besluta om. Därför inledde 
vi i mitten av september med att upprätta en 
hel del administration, rutiner kring inköp och 
självklart materialet att skapa, producera med 
lämpligt tryckeri och distribuera ut i vår stora 
förening.

I slutet av september påbörjades även processen 
med att ha regelbundna möten under höst 2019 
och våren 2020 om hur vi skulle arbeta med 
att hitta de individer lämpliga nog att kunna 
vara intressanta i ett styrelsearbete. Dessvärre 
meddelades vi under den perioden om ett par 
avgångar på egen begäran i sittande styrelsen 
och det gjorde att vi behövde diskutera hur 
styrelsearbetet kunde underlättas och vilka 
kvalifikationer som var mest prioriterade.

I december gick alla i HSBs kurs nya deltagare 
i en valberedning för att komplettera våra 
kunskaper och få tips och råd i hur arbetet bör 
fortgå. I samband med det inleddes intervjuer 
av sittande styrelseledamöter och kvarvarande 
suppleant.

I februari inleddes även en dörrknackning som 
var tänkt att täcka alla hushåll men det begrän
sades senare av coronaviruset som inte gjort ett 
fortgående möjligt. Den 3 och 7 mars hölls även 
ett öppet hus lagd i Sibeliusgången 52 öppet 
för intresserade som aviserades tydligt i både 
trapphus men även i brevlåda. Dessvärre var det 
ingen som kom på det här öppna huset.

Valberedningen har under våren deltagit i såväl 
som styrelsemöte, intervjuat internrevisor samt 
haft mycket kontakt med informationsansvariga 
hos bostadsrättsföreningen.

Ledamöter och suppleanter 
Förslaget innehåller sju ledamöter (utöver 
HSBledamoten, som inte väljs av stämman) 
samt en suppleant. Se vidare nomineringarna på 
sidan 34. 

Arvoden till styrelse
En liggande motion finns för att öka styrelse
arvodet, se motion.
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Revisorer
Martin Boström föreslås som intern revisor, 
men vi i valberedningen har inget förslag för 
suppleant. Grant Thornton med Maria Johanson 
föreslås som extern revisor.

Arvode till revisorerna
Valberedningen föreslår oförändrat arvode till 
internrevisorn om tjugotusen (20 000) kronor 
exklusive sociala avgifter. Extern revisor arvo
deras enligt räkning.

Valberedning
Sittande valberedning kan tänkas ställa upp 
för omval om ingen annan nomineras vid 
förenings stämman.

Arvode till valberedningen
Valberedningen föreslår oförändrat arvode 
om tiotusen (10 000) kronor samt fyrahundra 
(400) kronor per möte att fördela inom sig. Allt 
exklusive sociala avgifter.

Valberedningen
Gabriel Velarde
Linda Juntunen
Henrik Gustafsson Sadath

Kontaktuppgifter
Epost: valberedningen@porkala.net
Telefon: 076–909 80 05
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Erik Hickman, HSB-ledamot

Utbildning: Ekonomisk kandidatutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar som försäljningschef på  
HSB Stockholm

Kompetens: Ekonomisk samt allmän brfkunskap

Erfarenhet av styrelsearbete: suttit två år som HSBledamot  
i Brf Porkala och 9 år som ledamot i  andra brfföreningar.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Brf Porkala är medlem i HSB. 
I medlemskapet ingår tillgång till en HSBledamot som arbetar 
tillsammans med styrelsen. Min roll i styrelsen är att delta på sty
relsemötena och finnas till som ett stöd för styrelsen. Inom min roll 
som HSBledamot i styrelsen vill jag bidra till föreningens bästa. 

HSB-LEDAMOTEN
Föreningen är en HSB-förening och i medlemskapet ingår tillgång till en HSB-ledamot. Denne 
väljs inte av stämman, utan utses av HSB.



Arne Eriksson, ledamot, vald på ett år till

Boende i föreningen sedan 1998. 

Utbildning: Tekniker. 

Arbetslivserfarenhet: Snart 60 års arbetslivserfarenhet. 

Kompetens: Mycket bra kännedom om föreningen.

Erfarenhet av styrelsearbete: Flera års erfarenhet av styrelse
arbetet i Brf Porkala. 

Vill bidra till styrelsearbetet med: Tillvarata föreningens ekono
miska intressen. 
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Fatemeh Järlström, ledamot, vald på ett år till

Boende i föreningen sedan åtta år tillbaka.

Utbildning: Inom hotell och restaurang och som LSScoach.

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat som personalchef för Frölunda 
omsorg och Humaniora omsorg.

Kompetens: Rak på sak och framåt.

Erfarenhet av styrelsearbete: Har suttit som ledamot i Brf Porkalas 
styrelse i sex år och som valberedare ett år samt fyra år som ledamot 
för samfällighetsföreningen för sopsug i HusbyAkalla.
 
Vill bidra till styrelsearbetet med: Mitt bidrag till föreningen är 
att om det finns saker som behöver åtgärdas, så gör jag det.

VALDA VID FÖREGÅENDE STÄMMA
Valberedningen föreslår att följande ledamöter, som valts på 2 år vid föregående stämma, 
sitter kvar ytterligare 1 år.



Bela Johansson, föreslås som ledamot,  
väljs på två år

Bosatt i föreningen sedan 1994 och varit verksam i styrelsen de 
senaste 14 åren.

Utbildning: 9årig grundskola och 3årigt handelsgymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Nästan 40 år som registrator på Skattever
ket/Skatterättsnämnden.

Kompetens: Mycket bra kännedom om föreningen.

Erfarenhet av styrelsearbete: Verksam i föreningens styrelse 
sedan 2005 som suppleant, ledamot, viceordförande, ordförande 
och sedan 2009 ekonomiansvarig.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Vill bidra med att genomföra 
styrelsens framtidsvision, som innebär att hitta en modell för 
hållbar och kostnadseffektiv drift och skötsel. Jag vill även bidra 
till att medlemmarna ska kunna komma hem till en stabil fören
ing oavsett vad som händer i samhället i stort.

Göran Lindgren, föreslås som ledamot,  
väljs på två år

Norrlänning bosatt i Akalla sedan före millennieskiftet. Gillar att 
arbeta med kommunikation, sociala medier och boendefrågor.

Utbildning: Högskolestudier i statsvetenskap, lingvistik och 
ekonomi. Gymnasiestudier i livsmedelsteknik.

Arbetslivserfarenhet: Marknadschef, teknikinformatör, lärare, 
processutvecklare, biomedicinsk analytiker.

Kompetens: Företagsledning, metod och processutveckling, 
informationsdesign. God kännedom om Brf Porkala.

Erfarenhet av styrelsearbete: Över 15 års erfarenhet av arbete i 
bolags och föreningsstyrelser.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Genom hårt och fokuserat 
arbete bidra till att skapa goda förutsättningar för ett boende, där 
trivsel, trygghet och hållbarhet råder.
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NOMINERADE AV VALBEREDNINGEN
Valberedningen nominerar följande medlemmar till styrelsen:



John Johansson, föreslås som ledamot,  
väljs på ett år

Bosatt i föreningen de senaste 20 åren. Anställd på Samhall AB 
med Arlanda som arbetsplats. 

Utbildning: Drifttekniker kraft och värme, KTH

Arbetslivserfarenhet: 35 års arbetslivserfarenhet, som lokalvårda
re, arbetsledare, drifttekniker/ingenjör och inom fastighetsdrift. 

Kompetens: Fastighetsteknik, drift, övervakning, el och VVS.

Erfarenhet av styrelsearbete: Två år som suppleant i Brf Porkalas 
styrelse 

Vill bidra till styrelsearbetet med: Vill bidra med min kompe
tens och erfarenhet inom fastighetsteknik. 

Jari Juntunen, föreslås som ledamot,  
väljs på två år

Boende i bostadsrättsföreningen i 13 år. Intresserad av, förutom 
mitt yrkesområde mat och dryck, även av ekonomi, fotografering, 
idrott och hälsa.

Utbildning: Utbildad kock, köksmästare och restaurangchef.

Arbetslivserfarenhet: 23 år inom restaurangnäringen i olika 
roller, senaste 6 åren som chef 

Kompetens:  Lösningsorienterad, tålmodig, sunt förnuft

Erfarenhet av styrelsearbete: 2 år som suppleant, samt någon 
månad som ledamot i Brf Porkala.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Sträva efter ökad transparens 
i styrelsearbetet och förmedla information mellan styrelse och 
medlemmar.

36



Kazem Norouzian, föreslås som ledamot, 
väljs på ett år

Pensionär som kommer från Iran och har varit bosatt i Sverige 
sedan 32 år tillbaka. Bott i föreningen i 22 år.  

Utbildning: Flygplanstekniker på flygvapenuniversitetet i Iran.

Arbetslivserfarenhet: Flygplanstekniker, samordnare i Solna 
kommun.

Kompetens: Samordning och teknisk kunskap. 

Erfarenhet av styrelsearbete: Två år som valberedare och tre år i 
styrelsen. 

Vill bidra till styrelsearbetet med: Varit drivande i öppnandet 
av föreningslokalen, och driver den ideellt. Det glädjer mig att 
lokalen används flitigt av medlemmar och jag vill bidra till att 
lokalen även fortsättningsvis hålls öppen. Jag vill även arbeta för 
föreningen och medlemmarnas bästa inom stambytet.
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Kerstin Strömberg, föreslås som suppleant, 
väljs på ett år

Bosatt i föreningen sedan 1999. Har två vuxna tvillingdöttrar 
plus en liten vovve som heter Bea. Jag tycker om att ta långpro
menader med Bea.

Utbildning: Två år ekonomisk linje på gymnasiet.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar för närvarande på Brf Porkalas 
föreningskontor sedan 2006. Har tidigare arbetat med olika 
uppgifter på Grampium Tryckeri i 28 år.

Kompetens: Mycket väl insatt i allt som gäller föreningen samt 
medlemmar. 

Erfarenhet av styrelsearbete: Är med i kyrkofullmäktige i 
KistaSpånga Församling.

Vill bidra till styrelsearbetet med: Jag vill bidra med min 
kunskap om föreningen och till en positiv utveckling.



STYRELSENS  
PROPOSITIONER
Proposition A. Ändrad användning 
av lokal 4830-09059
På Sibeliusgången 36, entréplan, finns en kon
torslokal som en längre tid stått utan intäkt. 
Tidigare har lokalen använts som styrelserum, 
men under de senaste åren har lokalen stått tom, 
eftersom styrelsen idag har sina sammanträden 
på Sibeliusgången 52. Styrelsen föreslår därför att 
lokal 4830–09059 säljs som bostadsrättslägenhet.

De främsta skälen till förslaget är tre:

• En bostadsrättsförening främsta uppgift att 
förvalta bostadsrättslägenheter. Att hyra 
ut lokaler ska ske som en service till med
lemmarna eller som ett sätt att få in extra 
intäkter till föreningen. För denna lokal kan 
endast en marginellt högre hyra tas ut jäm
fört med vad en årsavgift skulle ge i intäkt.

• När en bostadsrättslägenhet tillträtts innebär 
den en fast och stabil intäkt under förening
ens livslängd. Att hyra ut en kontorslokal 
innebär alltid en risk eftersom den med några 
års mellanrum kan bli vakant. Vakans inne
bär hyresförluster och administrationskostna
der i samband med att ny hyresgäst söks.

• Föreningen står inför ett stambyte som är det 
största underhållsprojektet i föreningens histo
ria och därför behöver öka sina intäkter.

Den aktuella lokalen ligger med ingång från 
trapphuset och kan utan större svårighet byggas 
om till lägenhet.

Styrelsen föreslår att lokalen säljs i befintligt 
skick och att man låter köparen utföra den 
ombyggnation som krävs för att omvandla lo
kalen till en bostadslägenhet. För att lokalen ska 
kunna nyttjas som bostad krävs att både köket 
och badrummet byggs ut.

Genom att sälja lokalen i befintligt skick flyttas 
risken från föreningen till säljaren. Efter diskus
sioner med mäklare har styrelsen kommit fram 
till att de pengar som skulle behöva investeras 
i lokalen för en ombyggnation inte skulle kom
ma att återfås vid en försäljning. Det betyder 
att en försäljning i befintligt skick innebär en 
större nettovinst för föreningen. Den ändrade 

användningen av lokalen till bostadsrättslägen
het medför ingen ändring av den ekonomiska 
planen då tillägget är marginellt.

Styrelsen föreslår stämman:

– att sälja lokal 4830–09059 på Sibeliusgången 
36 som bostadsrättslägenhet och därmed ändra 
användningen av lokalen,

– att sälja lokalen i befintligt skick så snart 
bygglov har utfärdats av Stadsbyggnadskontoret.

Proposition B. Ändrad användning 
av Vävstugan/Valberedningens lokal
På Sibeliusgången 40, entréplan finns en kon
torslokal som en längre tid stått utan intäkt. För 
många år sedan har lokalen använts som vävstu
ga, och under senare år av valberedningen. Sty
relsen föreslår att lokalen säljs som bostadsrätts
lägenhet. Styrelsen framför att valberedningen 
kan använda föreningslokalen som möteslokal.

De främsta skälen till förslaget är tre:

• En bostadsrättsförenings främsta uppgift 
att förvalta bostadsrättslägenheter. Att hyra 
ut lokaler ska ske som en service till med
lemmarna eller som ett sätt att få in extra 
intäkter till föreningen. För denna lokal kan 
endast en marginellt högre hyra tas ut jäm
fört med vad en årsavgift skulle ge i intäkt.

• När en bostadsrättslägenhet tillträtts innebär 
den en fast och stabil intäkt under förening
ens livslängd. Att hyra ut en kontorslokal 
innebär alltid en risk eftersom den med några 
års mellanrum kan bli vakant. Vakans inne
bär hyresförluster och administrationskostna
der i samband med att ny hyresgäst söks.

• Föreningen står inför ett stambyte som är 
det största underhållsprojektet i föreningens 
historia och behöver därför öka sina intäkter.

Den aktuella lokalen ligger med ingång från 
trapphuset och kan utan större svårighet byggas 
om till lägenhet.

Styrelsen föreslår att lokalen säljs i befintligt 
skick och att man låter köparen utföra den 
ombyggnation som krävs för att omvandla 
 lokalen till en bostadslägenhet. För att lokalen 
ska kunna nyttjas som bostad krävs att både 
köket och badrummet byggs ut.
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Genom att sälja lokalen i befintligt skick flyttas ris
ken från föreningen till säljaren. Efter diskussioner 
med mäklare har styrelsen kommit fram till att de 
pengar som skulle behöva investeras i lokalen för en 
ombyggnation inte skulle komma att återfås vid en 
försäljning. Det betyder att en försäljning i befintligt 
skick innebär en större nettovinst för föreningen.

Den ändrade användningen av lokalen till bo
stadsrättslägenhet medför ingen ändring av den 
ekonomiska planen då tillägget är marginellt.

Styrelsen föreslår stämman:
– att sälja lokalen ”gamla vävstugan” på 
Sibelius gången 40 som bostadsrättslägenhet och 
därmed ändra användningen av lokalen, 

– att sälja lokalen i befintligt skick så snart 
bygglov har utfärdats av Stadsbyggnadskontoret.

INKOMNA MOTIONER
Alla ärenden som ska tas upp på stämman 
måste vara med i kallelsen. Det är därför 
viktigt att styrelsen får in motioner från med-
lemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut.

Motioner som inkommer efter det datum som 
styrelsen har satt kan inte bifogas kallelsen och 
därför inte tas upp på stämman. Styrelsen kan 
rekommendera stämman att bifalla, avslå eller 
anse motionen besvarad.

Totalt 7 godkända motioner har till 2020 års fören
ingsstämma inkommit och behandlats av styrel
sen. På följande sidor kan du läsa motionerna samt 
styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

Motion A. Höjning av arvode till 
valberedning

Motionärer
Henrik Gustafsson Sadath och Linda Juntunen

Bakgrund
”Det skulle vara bra om föreningens medlem
mar betalade en högre ersättning till valbered
ningen. Föreningen är stor och det krävs många 
timmar att hitta intresserade för styrelsearbetet. 
Det är också svårt att hitta en valberedning om 
ersättningen är låg.”

Förslag till beslut
”Att stämman beslutar att föreningens höjer 
ersättningen till valberedningen till 30 kr per 
lägenhet och år att själva inom sig fördela.”

Styrelsens kommentar
Styrelsen är medveten om arbetsbördan och ser det 
skäligt med en något högre ersättning än den som 
föreslås i motionen. Styrelsen ser en ersättning om 
35 kr per lägenhet som en skälig ersättning.

Styrelsens utlåtande
Mot bakgrund av ovan resonemang föreslår 
styrelsen att stämman bifaller motionen med en 
höjning om 35 kr per lägenhet och år.

Motion B. Tvättstugor öppettider

Motionär
Henrik Gustafsson Sadath

Bakgrund
”Det skulle vara bra om tvättstugor kan få längre 
öppettider. Det är många idag som har varie
rande arbetstider och kan behöva tvättider som 
passar dem. Både förlängd morgon och kväll”.

Förslag till beslut
”Att stämman beslutar att föreningens styrelse 
får i uppdrag att se om öppettiderna kan för
längas morgon/kväll utan att någon störs”.

Styrelsens kommentar
Något som skulle motivera förändrade öppet
tider vore om motionens påstående att ”det är 
många idag som har varierande arbetstider” 
skulle återspegla en situation som väsentligen 
förändrats sedan tvättiderna bestämdes. Om det 
idag blivit vanligt att samtliga i ett hushåll alltid 
arbetade under tvättstugans nuvarande öppetti
der vore det givetvis ett problem. Frågan är hur 
utbrett detta problem är idag – i synnerhet under 
nu och sannolikt lång tid framöver rådande situ
ation, då betydligt fler jobbar hemifrån och kan 
klara av sin tvättning med små avbrott i arbetet.

Så länge tvättpassets längd är tre timmar, vilket 
förefaller optimalt och inte har ifrågasatts, krävs 
för varje nytt pass en utökad tvättid med samma 
antal timmar.
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Om vi med bibehållna tvättpass skulle utöka 
med ett tvättpass på morgonen och ett på 
kvällen, skulle det innebära att tvättstugan 
utnyttjades mellan 03:30 på morgonen och 01:30 
på natten. Vi anser inte att det är rimligt att ens 
föreslå de närmaste grannarna en så omfattande 
störning.

Om vi istället helt fördelar om tvättpassens tider 
och utökar med endast ett pass, skulle vi t.ex. få 
ett första tvättpass som startar 04:30 eller 05:30 
och ett sista tvättpass som avslutas 23:30 eller 
00:30. Även detta innebär sannolikt orimliga 
störningstider för de mest utsatta.

Styrelsens utlåtande
Mot bakgrund av vårt resonemang finner vi det 
olämpligt att i nuvarande situation genomföra 
några förändringar av tvättiderna och föreslår 
därmed stämman att avslå motionen.

När vi åter har ett normalläge kan det däremot 
finnas skäl att se över tvättpassens omfattning 
och tidsfördelning. Vi behöver i så fall ett mer 
detalje rat underlag, som beskriver väsentligt ökade 
svårigheter att utnyttja våra befintliga tvättider. 
Och vi skulle då även behöva utreda möjligheterna 
att på sikt reducera bullerproblemen.

Motion C. Ekonomisk ersättning 
(arvodering)

Motionärer
Henrik Gustafsson Sadath, Kristna Bah, Kazem 
Norouzian och Linda Juntunen.

Bakgrund
”Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening 
är både tidskrävande och ansvarsfullt. I nuläget 
står föreningen inför ett stambyte, som är det 
största underhållsprojektet i föreningens histo
ria. Stambytet kräver en enorm arbetsinsats av 
styrelsen, som oavsett kvalifikationer och arbe
tet egentliga värde, ofta arvoderas med mindre 
än en tiondel av de belopp som externa aktörer 
erhåller. Det är något som visat sig påverka 
möjligheten att rekrytera kompetenta personer 
till styrelsen. Vi har i vårt förslag till stämman 
beaktat de nivåer som redovisas för liknande 
bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.”

Förslag till beslut
”I överensstämmelse med nu gällande princip, 
föreslås styrelsens medlemmar få ett rollbaserat 

arvode för hela mandatperioden, ett fast arvode 
per styrelsemöte och ett timarvode för övriga 
föreningsrelaterade aktiviteter och uppdrag av 
styrelsen. Såväl mötesarvode som timarvode är 
lika för samtliga styrelsemedlemmar, medan 
det rollbaserade arvodet återspeglar ansvars
fördelning. Nivån för respektive kategori beror 
på vilka medel som totalt står till styrelsens 
förfogande, vilket fastställs av årsstämman.

”Vi föreslår stämman att fastställa det samman
lagda ordinarie årsarvodet för hela styrelsen 
till 560 000 kr samt för övriga aktiviteter avsätta 
totalt 270 000 kr till styrelsens förfogande (kontot 
Lön övriga) för det kommande verksamhetsåret.”

Styrelsens kommentar
Styrelsen är medveten om att arvoderingen 
till styrelsen är lägre än andra föreningar som 
ligger inom intervallet 1000–1500 kr per lägen
het och år. Föreslagen arvodering hamnar i 
nederkant av intervallet. Styrelsen är medveten 
om arbetsbördan styrelsen har samt den enorma 
arbetsinsatsen stambytet innebär. Styrelsen är 
även medveten om svårigheterna att rekrytera 
kompetenta personer till styrelsen.

Styrelsens utlåtande
Mot ovan resonemang föreslår styrelsen att 
stämman bifaller motionen i sin helhet. 

Motion D. Ökning extra tillägg 
fasta arvoden 

Motionärer
Henrik Gustafsson Sadath och Linda Juntunen 

Bakgrund
”Det skulle vara bra om styrelsen ändrar arvo
deringstillägget till ordförande, ekonomiansva
rig och vice ordförande. De har ett extra ansvar 
som normal ledamot inte har. Svårt att hitta 
intresserade till dessa positioner.”

Förslag till beslut
”Att stämman beslutar att ordförande får 1,5 
x grundersättningen i extra tillägg, ekonomi
ansvarig får 1,5 x grundersättningen i extra 
tillägg och vice ordförande får 1 x grundersätt
ningen i extra tillägg.”
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Styrelsens kommentar
Stämman beslutar om vilka medel som totalt står 
till styrelsens förfogande som sedan styrelsen 
själva fördelar inom sig. Någon öronmärkning av 
belopp till vissa poster bör inte förekomma och 
är inte något stämman kan beslut om.

Styrelsens utlåtande
Mot ovan resonemang föreslår styrelsen att 
stämman avslår motionen.

Motion E. Dator till 
ekonomiansvarig

Motionär
Henrik Gustafsson Sadath

Bakgrund
”Det skulle vara bra om ekonomiansvarig hade 
en bärbar dator utkvitterad inför mandatperi
oden med Officepaketet och övrig mjukvara 
nödvändig för styrelsearbetet

Förslag till beslut
”Att stämman beslutar att föreningen låter 
styrelsen köpa in lämplig utrustning för eko
nomiansvarig för en kostnad styrelsen anser 
nödvändig”.

Styrelsens kommentar
Nuvarande ekonomiansvarig i styrelsen menar 
att hon inte har ett behov av att föreningen förser 
henne med en bärbar dator. Styrelsen har en ny 
stationär dator i styrelserummet med Office 
paketet som står till styrelsens förfogande. Det 
finns även en bärbar dator på föreningskontoret. 

Styrelsens utlåtande
Mot bakgrund av ovan resonemang föreslår 
styrelsen att stämman avslår motionen.

Motion F. Elektronisk utrustning 
till ledamöter 

Motionär
Henrik Gustafsson Sadath

Bakgrund
”Det skulle vara bra om föreningens ledamöter 
mot kvittering kunde hämta ut läsplattor för sty
relsearbetet. Många, både boende och styrelse

ledamöter, har påtalat att de inte har tekniken att 
bedriva goda förberedelser inför mötet. 

De lämnas tillbaka när mandatet upphör.”

Förslag till beslut
”Att stämman beslutar att föreningen avsätter 
medel för styrelsen att köpa in lämpliga model
ler av läsplattor för ledamöter och suppleanter. 
Förslagsvis också med skydd och tillbehör.”

Styrelsens kommentar
Styrelsen ser inget behov av inköp av läsplattor 
till styrelsemedlemmar, utan de som inte har 
den utrustning som krävs har tillgång till en 
nyinköpt dator i styrelserummet utrustad med 
Officestandardpaketet. 

Styrelsens utlåtande
Mot bakgrund av ovan resonemang föreslår 
styrelsen att stämman avslår motionen.

Motion G. Bokning av tvättider

Motionär
Henrik Gustafsson Sadath

Bakgrund
”Det skulle vara bra om föreningen införde fler 
korta tvättider på 2 timmar istället för endast 
3 alternativt 4 timmar. Många boende tvättar 
en tvätt, och tvättstugan är då reserverad men 
oanvänd i timmar.

Förslag till beslut
”Att stämman beslutar att fler 2timmarspass 
införs i tvättstugan.”

Styrelsens kommentar
Något som skulle motivera förändrade tvättider 
vore om motionens påstående ”många boende 
tvättar en tvätt och tvättstugan är då reserverad 
men oanvänd i timmar” skulle återspegla en 
situation som var väl känd för såväl förenings
kontoret som för styrelsen. Frågan är alltså hur 
utbrett detta problem är. Eftersom varken fören
ingskontoret eller styrelsen fått in synpunkter 
om behovet av förkortade tvättider så ser inte 
styrelsen att behovet finns. 

Styrelsens utlåtande
Mot bakgrund av ovan resonemang föreslår 
styrelsen att stämman avslår motionen.
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LANSERING AV NY WEBBPLATS
Göran Lindgren, ledamot i styrelsen, har tillsammans med Helena Kihlanki, Urban Utveckling, 
skapat en ny webbplats för Brf Porkala.

Vi är glada över att snart kunna lansera föreningens nya och efterlängtade webbplats. Att den varit 
efterlängtad beror bland annat på att vår befintliga hemsida under HSBportalen visat sig sakna 
grundläggande funktioner. Dessutom har säkerheten varit bristfällig, vilket bland annat resulterat i 
att en misslyckad migrering till ny plattform gjorde att viktigt innehåll raderades och aldrig kunde 
återställas från säkerhetskopior. I den nya webbplatsen har vi efter ett omfattande inventeringsar
bete kunnat återställa stora delar av detta innehåll. Bland annat kommer du nu att få tillgång till en 
massa tidigare utgåvor av Porkalen.

Den nya webbplatsen, som fortfarande är i betaversion, kommer att möjliggöra för styrelse, förvaltning 
och föreningskontor att snabbt och enkelt kunna kommunicera ut information till er medlemmar.

Vår nya webbplats öppnar den 30 juni kl 15:00. Du hittar den här: www.porkala.se
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HOMERUN – VÅR INFORMATIONSKANAL FÖR STAMBYTET
Styrelsen har tecknat ett licensavtal för HomeRun, som är ett system utvecklat för hantering 
av stambyten. Det driftsattes under våren, och vi har nu tillfört en stor mängd information 
som ska ligga till grund för kommunikationen mellan entreprenörer, bostadsrättsinnehavare 
och övriga parter. 

HomeRun möjliggör för samtliga som är inblandade i stambytesprojektet att kommunicera med 
varandra. Genom Homerun kommer du att få tillgång till all relevant information om stambytet, 
t.ex. instruktioner, tidplaner och dokumentation av material och utrustning. Även dina tillval 
kommer du att göra via HomeRun. Du kan även välja att få aviseringar från entreprenören via 
SMS, epost och brev.

Vi kommer inom kort att skicka ut ett brev till alla medlemmar med personlig inloggning till tjänsten.




