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PORKATEN
Kallelse. Protokoll från 170510.

Förslag till förvaltningslösningar. Årsredovisning 2016.
Motioner. Valberedningens förslag.

Ful lmakt. Konta ktu ppg ifter.
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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Medlemmorna i Hsb:s Brf Porkala kollas hörmed till ordinarie föreningsstömma
tisdagen den 20 juni 2017 kl. 18.30 i Akolla Grundskola

Dagordning

L StämmanS öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

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
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

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

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Val av 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. Beslut angående att en särskild granskare ska tillsättas av den nya styrelsen

20. lnfo om egen förvaltning enligt beslut på extrastämma
21. Anmälda ärenden - Motioner
22. Avslutning

Vid den ordinarie föreningsstämman har varje medlem en röst. lnnehar flera medlemmar en

bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Medlem kan företrädas av ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast medlems make,

maka, med medlemmen 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).

O85.t För att erhålla röstkort krävs att godkänd lD-handling medtages till stämman.
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PROTOKOLL

Fört vid extra föreningsstämma för Brf Porka lta2017-A5-10, 18:00

I Akalla Kyrka, Sibeliusgången 7,1,54 73 Kista, samlingssalen

STAMMAN OPPNAS

Styrelsens tf ordförande, Christian Skontorp, hälsar alla välkomna och
forklarar stämman öppnad kl 18:45.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutar att välja Gunnar Ljungholm till stämmoordförande.

ANMÄLAN AV ORDFöRANDENS VAL AV PRoToKoLLFöRARE

5tä m moordföra nden a nmäler Jens Lagerqvist, styrelsens sekretera re,

som protokollförare.

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄruao

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 134 röstberättigade
varav 21, år fullmakter.

FASTÄLLANDE AV DAGORDNI NG EN

Två förslag till ändring av dagordningen föreligger varför utseende av

rösträknare väljs innan beslut om dagordningen tas.

VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA NÖSTNÄXNARE, ATT JÄMTE

ORDFöRAN DEN J USTERA PROTOKOLLET,

Tre accepterade förslag framfördes. Efter öppen omröstning beslutar
stämman att utse Göran Lindgren och Hans Bjernevik tilljusterare tillika
rösträ kna re.
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97 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING forts. från 55

Stefan Sigfried föreslår att dagordningens punkt 9, val av styrelse och

suppleanter, flyttas som sista punkt innan stämmans avslutande.

Förslag reses också, med hänsyn till den korta tid som återstår till den

ordinarie årsstämman då det stadgeenligt ska väljas ny styrelse, att
dagordningens punkt t helt utgår.

Stämman beslutar efter votering att punkt 9 på dagordningen utgår.

Ordföranden informerar att som en naturlig följd av att dagordningens
punkt 9 utgår torde även dagordningens punkt 8, Fastställande av antal

ledamöter och suppleanter som ska ingå i den nya styrelsen, också utgå

från dagordningen, Vilket också stämman beslutar.

Ordföranden uppmärksammar stämman på att dagordningens punkt

1L, Beslut angående att en särskild granskare ska tillsättas av den nya

styrelsen, inte har någon bäring då ingen ny styrelse väljs vid detta
tillfälle. Eventuellt beslut om tillsättande av särskild granskare tas i

stället upp på den ordinarie årsstämman i juni.

Stämman beslutar i enlighet härmed.

Sg BESLUT ANGÄENDE ATT INFORA EGEN FORVALTNING I HSB

BOSTADSNÄTTSTöNENING PORKALA NR 249 I STOCKHOLM

Ordföranden informerade stämman om att som princip är det inte

stämmans sak att besluta om vilken typ av förvaltning föreningen ska ha

utan det är ett operativt beslut som normalt tas av styrelsen. Stämman

kan däremot uppmana styrelsen att aktivt arbeta för och ta in offerter

för olika typer av förvaltningar och förvaltningsbolag'

Här följde många debattinlägg som huvudsakligen kretsade dels kring

hur styrelsen hittills agerat i förvaltningsfrågan, dels hur styrelsen

sköter i nformationsspridni ngen ti I I fören i ngens med lem ma r'

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att aktivt undersöka

formerna för en egen förvaltning och ta fram och redovisa underlag för

detta på ordinarie stämma.

uörrrs AVSLUTAS

Stämmans ordförande, Gunnar Ljungholm, tackar alla stämmodeltagare

för visat engagemang och förklarar stämman avslutad kl. 20:15

Protokollförare Stämmoordförande

S10

Ordföranden upplyser om att möjligheten att tillsätta en särskild

granskare utgör en del av minoritetsskyddet enligt bostadsrätts-

föreninslagen och därför endast 1,O Yo av rösterna krävs. Ordföranden

upplyser stämman om de höga kostnader som tillsättandet av en

särskild granskare alltid medför och hur viktigt det därför är att
gra nskn ingsområdet noga konkretiseras.

FRÅGA OM KALLELsEN Än eexÖRIGT UTLYST

Kallelse utlystes 2I april2Ol7 av Bolagsverket. Dagen efter var kallelsen

stadgeenligt uppsatt i alla entreer.

Stämman beslutar att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
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G nnar ungholm

i usteras

5e Jens Lagerqvist

J usteras

2(3)

Han jernevik Göran Lindgren
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Bilaga till dagordning vid stämma 2017-06-20, punkt 20

2017-06-06

HSB Brf Porkala - Ledning och organisation - Jämförelse av tre förvaltningslösningar

Styrelsen för HSB Brf Porkala har fått i uppdrag vid extrastämman 2017-05-10 att utreda frågan om egen

förvaltning, inför den ordinarie stämman 2017-06-20.

Styrelsen har i bifogad sammanställning redovisat och jämfört tre alternativa förvaltningsformer och vilka krav

som då ställs på den styrelse som man väljer. Dels ansvarsmässigt och dels vad man som styrelse måste hinna

med och ha kompetens för, för att kunna bedriva verksamheten enligt de olika lösningarna.

. Egen förvaltning med anställd personal direkt hos bostadsrättsföreningen

. Eget förvaltningsbolag med personal anställd i förvaltningsbolaget

o Köpta tjänster via externa leverantörer

Vem beslut ren I ns förvaltnin o nisation?
Det kan ibland vara svårt att veta vems ansvar det är att fatta beslut. Vad bestämmer alltså stämman? och vad

bestämmer styrelsen i den här frågan? Vi reder ut det först.

Alla vi medlemmar är fastighetsägare, och vi äger hus och mark tillsammans inom vår bostadsrättsförening.

För att driva och sköta föreningen utser medlemmarna en styrelse på den årliga stämman.

Denna styrelse har då hela ansvaret att leda och organisera verksamheten, och i det ingår för styrelsen att
besluta om vilken förvaltningsorganisation som styrelsen ska ha för att på ett professionellt sätt kunna serva

föreningens boende, samt att utföra det som behövs för att sköta mark och fastigheter och den

serviceverksamhet som behövs med anknytning till boendet,

Styrelsen har sitt uppdrag som ett fritidsuppdrag och är inte anställda. De har, precis som sina grannar, andra

sysselsättningar och sitt privatliv, och måste därför bedriva styrelseuppdraget så att de också hinner med sin

huvuduppgift, d.v.s. att leda och organisera föreningens verksamhet.

Men även om det är ett fritidsuppdrag, så måste arbetet bedrivas professionellt. Styrelsen behöver därför

omge sig med duktig expertis och hantverkare för att förvalta vår förening på bästa sätt, på kort och lång sikt.

Nuvarande förvaltningsorganisation består i huvudsak av köpta tjänster och därtill två egna anställda.

Detta ger i nuläget - enligt styrelsens mening - den bästa mixen, där vi både har närservice och tillgång till
expertis, och detta i en organisationslösning som är mycket flexibel och snabbt kan anpassas till aktuella behov

En lösning som också ger styrelsen bäst tid och möjlighet att skaffa sig bra beslutsunderlag och att rent
praktiskt kunna hinna med att leda arbetet.

Sammanfattning av de tre varianterna på förvaltning (se bifogad tabell)
Tabellen visar tre exempel på organisationslösningar. Egna anställda ger större ansvar på styrelsen än köpta

tjänster. Skulle vi dessutom bilda ett eget förvaltningsbolag, så skulle det - utöver det utökade
personalansvaret i bolaget - betyda ytterligare ett styrelseuppdrag för styrelsen. Visserligen avlastas styrelsen

av en VD vilket ju är själva tanken, men som nyckelperson blir VDn dessvärre samtidigt en inbyggd sårbarhet

om denne skulle byta jobb, eller om styrelsen tvingas avskeda denne för att uppställda krav inte följs eller
uppfylls. Köpta tjänster ger hela tiden tillgång till aktuella tjänster och expertis, och med en flexibilitet som

enkelt regleras genom avtal.

Sammanfattningsvis
Det qr som ncimnts, styrelsen som ansvorar för förvoltningsorgonisationen, och öven om organisotionsfrågan
stöndigt måste prövos för att svora upp mot styrelsens och medlemmornas krov, så ör det styrelsens

uppfottning ott vi idag har den mest öndomålsenliga förvaltningsorgonisotionen.

Styrelsen föreslår därmed stämmqn ott frågon ska snses vors besvorod.

HSB Brf Porkala
Sty relse n
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Sida nr 2(2)
HSB Brf porkala - Ledning och organisation - Jämförelse av tre forvaltningslösningar

2017-06-06 StYrelsen
Se andra sidan
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Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen / VD

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Sgrelsen

Styrelsen

Styrelsen

J ämförel se r av see n de a n sv ar

Upprätta arbetsbeskrivningar för förvaltningsuppdraget enligt styrelsens och boendes behov / UppfÖljning

Vid eqen anställd Personal:

Uppdatera sig enligt gållande lagar och avtal avseende anställd personal

Rekrytera och utveckla anställd personal för att kunna utföra sina uppdrag enligt gällande lagar och avtal

Medarbetarsamtal med anställd personal, säkerställa god arbetsmiljÖ och utföra skyddsronder fÖr säkerheten

Lönesamtal och löneförhandlingar

Hantera vikariat vid semester och frånvaro

Rehabiliteringsplan vid långtidssjukdom

Hantering av kvalitetsbrister, och ytterst tvingas avskeda om uppdraget inte utförs enligt uppstållda krav

Vid bildande av edet förvaltninasbolaq :

Bilda och leda bolaget

Upprätta arbetsbeskrivning för VD och styra upp så att uppdraget utförs enligt styrelsens och boendes behov

Rekrytera och anstålla en VD enligt styrelsens villkor, och överenskomma om lön och övriga anställningsvillkor

ansvar for personalfrågorna (som för egen Brf-anställd personal) fast i detta fall i det egna bolaget

Vid köpta tiänster:

Teckna avtal med lämpliga leverantörer som i sin tur svarar fÖr allt personalansvar och arbetsmiljöansvar

Reklamera vid kvalitetsbrister, och ytterst såga upp avtalet om uppdraget inte utförs enligt uppställda krav

Generellt:

F ö rv a ltn i n g so rg a n i soti o n
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HSBs Brf Porkala nr249
Org.nr 7164ll-7987

t (t7)

Styrelsen ftir HSBs Brf Porkala nr 249 får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2016.

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Fö rvaltnin gsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamhete n

Föreningen har till iindamål och att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i föreningens

hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse {är

även omfatta mark som ligger i anslutning till ftireningens hus, om marken ska anviindas som

komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (tggg tzzg), d.v.s. föreningen är

;i*åHåTtl:äffi#?ffi", som äkra om den tll minst 60 % bedriver kvatificerad verksamhet.

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2012-01-24.

Föreningens fastigheter byggdes 1976 - 1 978 och bostadsrättsföreningen (BrfPorkala) bildades den 7

maj 1982 och registrerades vid iiinsstyrelsen den 5 juli 1982.

Föieningen innehar tomtdtten till samt äger och fijrvaltar samtliga byggnader på fastigheterna Porkala 1,

3-4 och 7-I4 inom stadsdelen Akalla i Spanga- Kista fiirsamiing i Stoclfiolms Kommun.

Föreningen äger 18 bostadshus innehållande 823 lägenheter och 28 lokaler, varav 8 lägenheter och 28

lokaler är hyresrätter. Total lägenhetsyta om 58 347 m2 och en total lokalyta om2 996 m2.

Föreningen är andelsägare i Samfiillighetsftireningen ftir sopsug i Husby-Akalia.

Fastigheten har åsatts värdeär 1977

För inkomstäret 2016 uppgår den kommunala fastighetsavgiften for flerbostadshus till i 268 kronor per

bostadslägenhet, dock högst 0,3 oÄ av gälTande taxeringsvåirde på bostadsdelen.

Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.

För lokaldelen beskattas fiireningen med loÄ av taxeringsvärdet.

Intäkler och kostnader avseende fastighetsfiirvaltning åir inte skattepliktiga, dock tas kapitalintälder,

kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp fiir beriikning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat

underskott fran ftiregående år avräknas och iir underlaget positivt sker beskattningmed22%o.
Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till 86 370 465 (86 370 465) kronor.

Tom 20 1 6- 1 2-31 var fastigheten fullviirdeörs?ikrad i Protector och from 20 I 7-01 -01 är den

fullvärdeftirsäkrad i Folksam. I ftirsäkringen ingår ansvarsfiirsäkring ftir styrelsen, skadedjursftirsåikring

och även tilläggsfiirsäkring fiir bostadsrättshavar€. (Observera att denna ej ersätter
hemfiirsäkringen.)

/,41

HSBs Brf Porkala nr249
Org.nr 716417-7987

2 (t7)

Styrelsen har sedan extra stämman20L6-05-19 bestått av :

Ordinarie Joanna Lolossidou
Pirjo Lawson
Mats Björndahl
Göran Lindgren
Bela Johansson
Ame Eriksson

Avsade sig uppdraget 2016-05-19

Suppleante: Jens Lagerqvist
Selwan Refat
Kerstin Strömberg

Fyllnadsval till valberedningen: Christian Bah

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2016-06-20 bestått av:

Ordinarie Mats Bjömdahl
Christian Skontorp
Inger Lundström
Bela Johansson
Fatemeh Järlström
Georgios Kantenidis
Selwan Refat
Joe Martarian

Ordf.
Vice ordf
Sekreterare

Avflyttad 2016-09-09

HSB representant

Suppleanter Göran Lindgren
Jens Lagerqvist
Ame Eriksson

Revisorer
Ordinarie Eva Stein

Sigurd Eliasson
Allegretto Revision AB
Föreningsvald revisor

Suppleant

Bengt Olsson

Kristina Bah
Mona,Uppström
Christina Holmetz
Kazem Norouzian

Sammankallande

Ir
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Valböredning
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HSBs Brf Porkala nr 249

Org.nr 716417-7987
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Styrelsen har under året haft 14 st protokollförda sammanträden'

En extra foreningsstämrna skeddelOtO-OS-1g pga fV]lna$sval av styrelsen'

Ädminist.ativ fastighetsforvaltare har varit HSB Stockholm'

Den ekonomiska forvaltningen har utforts av ISS Facility Services AB'

iag"J",tftirteckningen hanteras av ISS Facility Services AB'.

ruiti grr"t. rtöts eln ha'r ombesörj ts av primär fastighetsforvaltning AB.

För fastigheten finns en långsiktig underhållsplan'

Energideklarationharienlighetmedgällandereglerupprättats2008-12-29(intervallvartl0:eår)'
OVK besiktning har skett 2011 (intervall U"ro.å" pa uim"n ryp av ventilation fastigheten har)'

Vösentliga hiintlelser under riikenskapsåret

Löpande reparationer har utforts till en kostnad av 4 663 429 kronor'

Reparationer enligt unå"rnuU.plan har utforts till en kostnad av 6 327 034 kronor' som har belastat den

yttre reParationsfonden.

Konsultutredningar-angåendeStammar,Kasködäcketochordinariefonsterbyteihelaförerringen

Stambyte-Sibeliusgången40-42samt48-50ochdelvisSibeliusgången42

porkalaFaret- Påbörjat byte av belysning samt ommålning och rengöring

Felaktig information har lämnats från foreningens sida undet 2015 till Kronofogden i samband med en

exekutiv försärjning angående 
"n 

bostudrraiis"pantforskrivning,.Fordran är på ca r 000 000 kr och skadan

har anmälts av föreningens ombud tiff nuärrJe forsakringsbolag, men ärendet är ännu inte avslutat'

Medlemsinformation

Lägenhetsöverlåtelser
under perioden har 16st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat 20 st

andrahandsuPPlåtel ser'

Styrelsens policy för åndrahandsupplåtelser är att följa Hyresnämndens praxis' Tillstånd från styrelsen

krävs lor andrahandsuPPlåtelse'

Föreningen hade vid årets slut 1025(1016) medlemmar'

För definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper

Förändring eget kapital

HSBs Brf Porkala nr 249
Org.nr 716417-7987

FIerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)

Resultat efter finansiella poster (tkr)

Soliditet (%)

Kassalikviditet (%)

Reservering yttre reparationsfond (tkr)

Saldo yttre reparationsfond (tkr)

Ärsavgift bostäder kronor/kvm per

balansdagen

Lån kronor per 61.343 kvm
Ärsavgi ft sut v ecklng i oÄ

Hyresutveckling i o/o

4 (t7\

2016
46 926

1 t47
44,9

225,6

11 736

4t 945

Upplåtelse-
avgifter
36 748 444

201s

46 740

6 40s

44,9

212,4

11 736

34 624

2014

46 373

7 994

40,6

192,5

t1 736

2s 849

20t3
45 718

1 345

34,7

110,9

1t 736

18 890

,n

IL

698

85

703

6

703

45

703

1 470

0

I

8

0

I

11

2

1

7

0

2

Belopp vid årets ingang

Re sult atdispos ition en I igt
föreningsstdmman:
Reservering fond för yttre
underhåll

Ianspråklagande av fond
för yttre underhåll

Balanseras i ny räkning
Ärets resultat

Belopp vid årets utgång

Medlems-
insatser

24 451 671

Fond yttre
underhåll

34 624 836

Balanserat
resultat

-20 723 213

Årets
resultat

6 404 908

-6 404 908

| 146942

1 146942

l I 736 000

- 4 415 441

-9r5 651

24 451 67t 36748 444 4t 945395 -21 638 864

Ovrigt
Enligl styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåte1se en expeditionsavgift pä2'5 oÄ av

basbeloppet (2011 :i tzo t orroi). pantsättningsavgift debiteras med 1 %o av basbeloppet (2017: 448

kronor) vid varje Pantsättning'

Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vicl sen betalning
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Resultatdisposition
Styrelsen fiireslår att den ansamlade ftirlusten (kronor):

ansamlad förlust
årets vinst

behandlas så att
reservering till yttre reparationsfond
ianspråktagande av yttre reparationsfond
i ny räkning överftires

s (r7)

-21 638 864
1 146 942

-20 491 922

12 360 000
-6 327 034

-26 s24 888
-20 491922

Föreningens resultat ochställning i öwigl framgår av efteröljande resultat- och balansräkning samtkassafl ödesanalys med tilläggsupplysningar.

tfu

- t/j-7\_

/r{
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6 (17)

Resultaträkning Not 2016-01-01
-2016-12-31

201s-0r-01
-2015-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintiikter

Summa rörelseintäkter

2

46 926 r27
157 493

47 083 620

46 740 302

I 027 s23

47 767 82s

Rörelsekostnader
Drift och underhållskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

3,4
5

6

-38 066 888

-t 45s 761
-t 241 65r
-4 s26 836

-45 291 t36

-31 49s 05s

-3 526 939

-942 938

-4 517 083

-40 482 0t4

Rörelseresultat I 792 484 7 285 811

Finansiella poster

Öwiga ränteint?ikter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

6 150

-6st 692

-645 542

15 6ss

-896 s58

-880 903

Resultat efter finansiella poster I146942 6 404 908

Resultat fiire skatt I146942 6 404 908

Årets resultat t 146 942 6 404 908

/
vra

,/14 N-
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgån gar

Mate rie I la an löggn ingst ill g ång ar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Fi nansie IIa anl ögg n ingst illg ån g ar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar

Ko r tfr i s t ig a fo r d r i n g or
Hyres-, avgift s- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bonk
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

7 (t7)

2016-12-31 20ts-12-3t

155 239 844

33 429

155 273 273

1 307

I 307

14s 974

25 32t 376

3 360 408

28827 758

154 202

154 202

tsg 739 r27

17 800

159 756 927

8,9

10 1 283
I 283

1s5 274 580 t59758210

1l
12

168 375

19 298 083

2309 602
2t 776 060

138 472

t38 472

28 981 960 21914 532

184 256 540 tgt 672742

T
,--/'
x-.

/W,
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8 (17)

Balansräkning Not 2016-12-3t 2015-t2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Yttre reparationsfond

Summa bundet eget kaPital

61 200 1 15

4t 945 395

103 r45 510

61 200 I 15

34 624 836

95 824 951

Ansamladfi)rlust
Balanserat resultat

Ärets resultat

Summa ansamlad ftirlust

-21 638 864

1 146942
-20 491 922

-20 723 214

6 404 908

-14 318 306

Summa eget kapital 82 653 s88 81 506 64s

Långfristiga skulder
Owiga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

9, 13 88 709 839

47 426

88757 265

89 800 727

47 426

89 848 r53

Kortfristiga skulder
Öwiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Skatteskulder

Öwiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13 730 888

4 525 t3t
48 186

t62 669

7 378 813

t2 84s 687

370 888

3 953 976

68 828

120 063

5 804 189

t0 317 944

l4
15

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 184 256 s40 tBt 672742

/z ''z vl
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Kassaflödesanalys

Den löpande verlisamheten
Justeringar ör poster som inte ingår i
kassaflödet

Kassaflöde från fiirändring av
rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga skulder

Not 2016-01-01
-2016-12-31

1 464956
-1 529 813

9 (17'

2015-0r-01
-2015-12-31

t 464 955

-2101632

-62 358
I 183 s48

-980 442

l0 000 000

0

t4 259 250
24 259 250

25 649 373

885 I 86

26 534 5s9
6 404 9A8

30

31

0 0

00

Investeringsverksam heten
Investeringari materiella aniäggningstillgångar 32
Investeringarifinansiellaanläggningstillgångar 33
Kassafl öde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksam heten
Långfristiga skulder
Förändring eget kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Resultat efter finansiella poster

Justeringar för avskrivningar som inte ingår i
kassaflödet

Likviditet från resultatet

Föriindring av kortfristiga fordringar exkl. aw ISS
Förändring av kortfristiga skulder exkl. lånedel

Ackumulerad likviditet från verksamheten

Nyupptagna lan
Amortering lån
Förändring eget kapital, upplåtna bostadsrätter
Likviditet från lån och upplåtelser

Årets kassaflöde

Likvida medel
Kassa och bank
Avräkning ISS Facility Services AB
Likvida medel vid årets slut
Resultat efter finansiella poster

-2 994 769 -3 566 s87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

35

36

0

0

0

76 111

-406 011

-1 8s9 7r3

0

-6 160

1 992 250

I 986 090

25 217 945

1 442 99t
26 660 936
I 146942

126 377 23278808

I
7

HSBs Brf Porkala nr 249

Org.nr 716417-7987
10 (17)

KassaflödesanalYs Not 2016-0r-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Justeringar for avskrivningar som inte ingår i

kassaflödet

Likviditet från resultatet

4 526 836 4 517 083

5 673 178 t0 92t 99t

Förändring av kortfristiga fordringar exkl. aw ISS

Förändring av kortfristiga skulder exkl' lånedel

-1 A$ 556

2 167 745

I 209 124

2 894 388

Ackumulerad Iikviditet från verlisamheten 6 797 967 15 025 s03

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Likviditet från investeringar
-43 182

-43 t82
0

0

Amortering lån

Förändring eget kapital

Likviditet från lån

-730 888

0

-730 888

-9 022175
2 380 000

-6 642 175

Årets kassaflöde 6 023 897 8 383 328

Likvida medel

Kassa och bank

Awäkning ISS Facility Services AB
Likvida medel vid årets slut

154 202
25 278 953

25 433 155

138 472

t9 270 812

t9 409 284
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il (r7)

Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmärura
råd, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindreföretag. (K2)

Redovisningsprinciperna är oftirändrade jämftirt med öregående år.

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

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

Markvärdet är inte öremål fiir avskrivning.

Vid övergång till nylt regelverk har foreningen gått ifran tidigare princip med progressiv plan och
övergått till en 100-arig plan. Följande avskrivningar tillämpas:

Byggnader

Om- och tillbyggnader före2014
Markanläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Datorer

100 år

l0-50 år

20-30 är

5-1 0 år

5år
3är

//

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Bestående viirdenedgång hanteras
genom nedskrivning.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning (tkr)
Rörelsens huvudintäkter.

Resultat efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder

/r[

7
K

HSBs Brf Porkala nr 249

Org.nr 716417-7987

t2 (t7)

Not 2 Rörelseintäkter

Hyresintäkter bostäder

Hyresintäkter lokaler

Hyresintäktet garage och p-platser

Hyresintäkter öwiga

Årsavgifter bostäder

Kabel-TV / Internet

Hyresbortfall ./.

Debiterade avgifter

Ö*iga ersättningar och intäkter

Hyresintäkter öwiga ej placerbara på kontrakt, ej

Försäkringsersättningar

2016
409 174

1 855 426

2 147 651

89 24t
4t 732 018

981 078

-380 472

92 011

72 879

0

84 614

47 083 620

20ts
440 97s

1 7s2 499

2 075 382
92 212

41 699 744

980 801

-345 5l 8

43 800

8s s19

407

942 004

41 767 825

Not 3 Underhållskostnader

Löpande reparationer

Reparationer och underhåIl enligt underhållsplan

2016
4 663 430

6 327 034
t0 990 464

2015

2 298 933

4 4ts 44r
6 714 374

Not 4 Driftkostnader

Markforvaltning
Fastighetsskötsel

Städning

Administrativ fastighetsflorvaltning
Bevakning
Besiktning
Fastighetsel

Uppvärmning
Vatten

Sophämtning

Container/grovsopor

Fastighetsftirsäkring

Självrisk/reparation fiirsäkringsskador
Tomträttsavgälder

Kabel-TV
Internet

Fastighetsskatt i Fasti ghetsavgift

2016
t 154 926

680 808

983 777

2 488 106

372 722

48 290

I 579 792

7 834 540

I 495 36s

1 490 470

566 004

852273
2 153 846

3 048 986
220 904

976 041

I 129 s74

27 076 424

2015
1 086 970

677 260

820 915

1 818 436

374 675

124 724

t 489 986
7 417 234

t 327 764

1 095 363

63s 428

852273
I 846 658

2 878 336
220 904
975 616

I 138 139

24 780 681
,J
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Not 5 Förvaltnings- och övriga externa kostnader

Administration, kontor och övrigt
Revisionsarvode

Revisionsarvoden internrevisor
Förvaltningsarvode

Konsultkostnader kontor
Övriga externa tjänster/kostnader
Övriga örbrukningsinventarier/material
Hyra av inventarier och verktyg

Not 6 Personalkostnader
Medelantalet anställda har varit 2 (fg är l) stycken.

Styrelsearvode

Löner arvoden/vicevärd
Lön övriga
Semesterersättning kolleklivanställda samt ftirändring
semlöneskuld

Ombudsarvode

Sociala avgifter, särskild löneskatt
Utbildning
Premier ftir arbetsmarknadsörsäkringar
Personalrepresentation, ej avdragsgill
Övriga personalkostnader

13 (17)

2016
422 849

45 000

20 000

484 802
25 000

264 060

64 0tl
I 30 039

t 455 761

2016
250 000

31 856

135 138

20ls
2 273 323

47 500

20 000

548 595

0

457 222

66 503

113 797

3 526 940

20ts
250 000

19 700
63 224

8 938

313 678
206 944
40 625

22 998
16 830

0

942 9s7

23 850

48s 094
259 149

24 160

3 t71
25 294
3 940

t 241 6s2

/A
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t4 (t7)

ot7 Byggnader och mark

anskaffningsvärde bYggnad

anskaffningsviirde markanläggningar

2016-12-31
187 r73 850

33 41s 275

220 589 125

20ts-12-31
187 173 8s0

33 41s 27s

220 589 125tgående ackumulerade anskaffningsvärden

avskrivningar -60 849 998

-4 499 283

-65 349 281

-56 3s0 715

-4 499 283

-60 849 998
avskrivningar

tgående ackumulerade avskrivningar

e redovisat värde 15s239844 159739 127

byggnader

mark

322 943 000

106 458 000

429 401 000

302 81 I 000

102 504 000

405 31s 000

viirde byggnader

värde mark

i31 345 808

0

131 345 808

r34 783 958

0

134 783 9s8

öreningen innehar tomträtten till samt äger och forvaltar samtliga byggnader på fastigheterna Porkala

,3-4 och 7-14 inom stadsdelen Akalla i Kista ftirsamling i Stockholms Kommun.

of 8 Inventarier, verktyg och installationer

anskaffningsvärden

2016-t2-31
5 498 382

43 182

5 541 564

2015-12-31
s 498 382

tgående ackumulerade anskaffningsvärden s 498 382

avskrivningar -5 480 582

-27 553

-5 508 13s

-5 462782
-17 800

-5 480 582

avskrivningar
tgående ackumulerade avskrivningar

redovisat värde 33 429 17 800

restvärdet ingår f'ra datorer med 33 429 (lj g00 avsåg kopiator)

ot 9 Ställda säkerheter

20r6-t2-31 2015-12-31

132 590 000

r32 s90 000

132 s90 000

132 s90 000

"K "/,/
L/1
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Not 10 Aktier och andelar, Iångfristiga innehav

Namn
HSB
Fonus

Not 1l Övriga fordringar

Fordringar hos anställda

Avräkning skattekonto

Andra kortfristiga fordringar
Vidarefakturering
Avräkningskonto ISS Facility Services AB

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetald tomträttsavgäld
Förutbetald bredbandsavgift

Förutbetald sopsugsavgift

Förutbetald HSB forvaltning
Förutbetald kabel-TV
Förutbetald intäkt Qpark Q4 2016
Övriga ftirutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

500

808

l 308

ls (17)

tl\

2016-12-31

0

I 862

40 561

0

2s 278 953

25 321 376

2016-12-31
1 310 662

789 300

242 925

271 602

450 414

ss 262

30 220

2t0 022

3 360 407

500

783
I 283

20ts-r2-31
t2 144

I 494

9 356
4 277

19 270 812
19 298 083

20ts-12-31
8s2 273

149 362

243 7s0
271 602

42 969

55 226

94 420

2309 602

''-u 4
^-,..
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t 13 Skulder till kreditinstitut
edan framgår fordelning av långfristiga lån'

ngivare

Räntesats
o//o

0,377

0,377

0,377

0,377

0,690

1,1

Datum ftir
ränteändring

rörligt 90-dagar

rörligt 90-dagar

rörligt 90-dagar

rörligt 90-dagar

rörligt 9O-dagar

2017-03-28

Lånebelopp
2016-12-31

8 755 580

7 482 880

11 937 079

5 625 188

35 640 000

20 000 000

89 440 727

Lånebelopp
2015-12-31

8 848 s84

7 562 484

12 0't5 359

5 685 188

36 000 000

20 000 000

90 17r 615

hypotek AB

hypotek AB
hypotek AB

hypotek AB

stig del av långfristig
-730 888 -370 888

fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 85 785 832 kronor

ot 14 Övriga skulder

wiikning lagstadgade sociala avgifter

2016-12-31
61 881

59 s06

20 442

0

20 840

162 669

2015-t2-31
55 178

s5 300

0

1 114

I 871

r20 063

skulder

skulder till rnedlemmar/hyresgäster

ot 15 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter

semesterlöner

löner och arvoden
lagstadgade sociala avgifter

2016-12-31
21 700
10 000

0

9 798
3899611

0

t 122290
151 546

s0 000

1 021 200

r 092 670

7 378 8r5

201s-12-31
0

0

13 118

11 281

2 667 202

150 700

1 017 751

r44 136
s0 000

r 000 000

750 000

s 804 188

riintekostnad Externt
betalda hyror/avgifter
avtalskostnader

uppvärmningsko stnader
elavgifter

arvode ör revision
uppl kostnader och forutbetalda intäkter

reparationer och underhållskostnader

(t /'
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Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen har inget väsentligt att rapportera.

Mats Björndahl Christian

Sigurd Eliasson

Av ftireningen vald revisor

ffi
Fatemeh Järlström

an

Eva Stein
Auktoriserad revisor
Allegretto Revision AB
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Revisorspåteckning
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Revisionsbe rättelse

T'ill ftreningsstiirnrnart i HSBs Brl Porkala nr 249. org nr 7l 6417-798'7

Rapport om å rsredovisn ingen

( lttalatulen

Vi lrar utfört ett revision ar'årsredovisrtingc'n f<iL år 2016.

Enligt vår uppfatnring lrar årsredol'isningen upprältats i enlighet ttted ärsrc'dorisrringslagert och ger ert i alla

r,äsentligaavseendelrtiittvisandebildavförertittgc:ttsfiltansiellaställnirrgperdettlldecerrrber20l6oclrar
cless fitransiella resultat och kassafl(idc fair iiret enligt lirsrcdot'isningslagcrt F(rrvaltningsbe'nittelsen iir

för'ertl i g tned årsledo vi sn in gen s (ivri ga del ar

Vi tillst).r'ker dä'för atl föreningsstiirnrnan faststiiller resultaträkningen oclt balartsräknirrgen fbr

floreningen.

( ; n t nd .liir u I lol tt ntlc t r

Vi har utlcirr revisir-lrrcrr crrligt god revisir.lnssed i Srengc. Revisorernas ansviu'ettligt dcrtna sed beskrils

otreroende i fiilhällande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. .lag som aukloriscrad revisor ltar'

firllgiorl ntin yrkesetiska attsvar ettligl dessa krar'.

Vi anser aft de ler,isiorrsber,is vi lta'inhiinrtat år tillräckliga och ändarnålsenliga sout grrtnd lör t,åra

uttalanden.

.\/l'rrrl.r'cli.r e t I s v u r
Det iir stlrclsen sonr har lusvarct liir att årsretlorisningcn ul)prätlas oclr atl den ger crt riitlvisandc bild r,nlig.t

årsrcdovisnirrgslagerr, Styrelsen allsvArar är,en för dcn illlerna kontroll sorrr den hed(iuter rir nödr'ändig, för'att

upprätta en fu'sredor isrring sorr irrte irtnelrirller ni'rgra viisentliga l'elaktigherter. r'ar-e sig clessa betor på

oeg,entligheter eller på lcl.

Vid upprättaltdet av iirsrcdot,isningen {tnsvarar st}irclscn f(ir treclörrrninllcn av ltirenrrrgerrs lörrnziga alt
fortsätta verksamhcterr. Den upply.ser'. nä' så är tillärrrpligt. ont l'örhållanclen sorrr kar pår,erka ftirrniigan all
fbrtsäna verksaltthetett och att atrr'älrcla antaganclet ont lorlsatt clrilt. Åntagandet orn lbrlsatt dlifi tillärrrpas
dock inte onr tteslut har fanats ont an at'r'eckla verksarnhelen.

I )t n aukbri.s c rad ( r( t' t.\( ) n6 a n.\t,o r
.lag har att utfora revisiorren enligl lntemational Slandards on Aucliting (lSA) oclr gocl rc'r'isionssed i

Sverige. Mitt rrrål är att ullpnii en rirrrlig grad ar säkelhel orn lruluviclir lrrsreclovisningen sonr hc-lhet
inte innehållet nåsra räscntliga f'claktighctcr'. rare sigclcssa benrr pzi ocgcrrtliglrcter cllcr pir lll Rrrnlig
säkerhet är en h(ig gla<l ar säkcrlrct. rnen är'iugen garanti för an en rcvision sorrr rrtförs crrligt ISA och god
revisionssed i Sver ige alltid kornrner at1 upptäcka en r,äsentlig fblaktiglret orll Lrn sådan tinns. I'elaktigherer
kan uppsta på gnrrrd ar oc'gentliglrcter ellel fbl och alses vat'a väserrtliga orl cle enskilt cller tillsarnmans
rirnligen kalt fÖn'ätlias pår'elka de ckononriska beslut sorrr anr'änclirc lirnar rned grurrd i årsredtrr isningcn.

Sorir det av en revision cnligt ISA anrärrcler'.jag plof-essiorrellt orrrdöurc. och har en prol-essionellt
skeptisk inställnirrg urrder hela revisiorrcn. Dessutorrr.
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r identilielar och bedörrrer.jag riskerna liir räsertilrga felaktiglreter i årsrcrlovisningen. r,ale sig tlessa lreror
på oegerrtligheter eller på f'el, utlorrnar och utf'ör gransknirrgsåtgärder bland annat utifiån dessa risker
och inh.lrrrtar revisionstrevis sortr är tillräckliga och ändarniilselrliga l?)r all urgöra en grund Itir rnilra

tutlalanden. Riskerr tiir att inte upptäcka en r,äscntlig lelaktiglret till ltrl-jtl ar,oeuerrtliu.lreter'är högre iin
lol en r'äscntlig t'elaktighcl sottt beror på fel. etiersotn ocg.errtlighetcr kan innefhtta agerarrclc i rrraskopi.

liir lalsknirrg, avsiktliga utelärnnande rr. lblaktrg irtfirnnaliolr eller iisidosättarrde ar irrlerrr konlroll

. skaffiu.iirg rrrig en {örståelsc a\'(len del av fiirc'ningc'ns irrlerrra kontroll surn lral'betydelse lör nrin

revision lör att utkrrrna granskningsåtgiirder sonr är lrirnpliga med härrsyn till turrständiglrc.terra- rnerr

inte föl' atl ultala rrrilr orrr elltktivitetelr i den interrra korrh'ollen.

r utvärderar.jag lärrrplighetcn i de t'edoristtittgsplirtciper sorrr arrviilrds och rirnliuhctcn i sfvlelserrs

uppskatt n i rr gar i rcclov i sn i rrgerr och t r I I hörandc rr ppl;- sni n gar.

o drar jag en slutsats onr lårrrplighelen r at1 stlrelsen anr'änder antagandet oln fi)r1sätl dlili rid
upprättandel ar årsredovistrittgen. .lag dral också eu slutsats. rrred grurrd i cle irrhärntadc

t'cr isionslrrrvisctt. onl hurulicla clet lltrns någon \iisentlig. osiikcrhetslirktor sorn ar,sel siidnna htindelser

ellcr l.-irhållanden soln kan lccla till bcty,dande lvivel orn lbrcrrirrscns fijrrnåsa att fi)rtsäila verksanrlretcn.

Orn,iag drar slutsatsen att det fitrtts cn räserttlig osäkerltctsfäktor. rna.stc_jag r rcrisiorrsbcr'ätlclscn l)ista

tupprn:irksarnhetelr llii upplvsrtingarrta iiirsledovisltrngen <lrn clcn viiserrtliga os:ikerhetslirktttrl cller. orrr

sådarta trJrlll;'snirrgiu' är otillr åickliga- rrrodilicla trtlnlandc't orrr årsleclor isnirrgcrr \4irra slutsalser l'rasc:ras

på de rcrisionsbevis sotrt itrltiilrttas ti'arrt till daturnet lcrl rcr,isionslreriiltelselr [)ock karr fianttrda

händelser eller liiihållanden göra att en fijrenirr-u irrte länqre kan lortsiitta vcrksarrheten.

o rrtvlirdetar.jag den iivet'gripattde presentationen- stluktulen oclr irrrrelriil let i är'sledrivisningen. därillliurd

upplvsttinganta. och our årsrcdovisnilr-ren återgcr de underliggandc- tlansaktiorrcrna och lränclelserna på

etl sätt sonl ser crr r'ättvisarrde bild.

.lag tnäste iltforrtret'a st1't'elsen ont trland annat revisiorrens plarrerade orrrfhttrrirrs clch inriktnirrq salnl

tidptutkten lor den. -lag rnåste också infbnrela orll ben,delselulla iakttagclser undcl rcrisionen. diinbliurd
de betl,dande blister i clen irrlerna korrtlollen sornJag iderrtiflcrat.

I I c t t .l i ) r t n t e nt I c r tt I d t' r c I i.\ o r t t.\ ( t tl.\ t' u t'

-laghar att utliira en rcrisiort cnliet rcvisionslaeen oclr darlrccl crrligt god lcvisionsscrl i Srcrige \litt nral rir

att uppnil err rirrrlig grad av siikerhet orn hrrruvida tirsrcdovisuirrgen har upprättals icnlight't rricd

årsrcdovisrrirrgslarert oclt out itrsrecl<rvisningcrr gel en rrittr,isandc bild av lbrcrringerrs rcsullat oclr stiillning.

RaJlport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

{ ittolontlctr

Lltiiver viu'rcvision av rilsredovisttittgert har r.i rivert ulliirt cn rcvisiorr a\ s{\/relscn{ örraltning lbr iir 2(ll6
sanll nv förslagct till dispositroncl betråUiurdc töreningcrrs vinst eller f(irlust.

\/i tillstvrkel att förcnirrqsslårnrnan behancllar fijrlusten cnliet liilslauct i liirvaltrrirrgsbcriittclscn oclr

ber i l.far sry'rc I scrr s I cdarntit el an svarsf i het | ör rä kcn skapsåret.

( i ru nd .li) r t r ! lu I turdt' tt

\/i har utför1 rcvisionen enligt god rcrisionssed i Srerige. \'år't ansviil enligrt clenrra lreskrirs niinnare i

avsnine( llari,:'rtrns un.\t'dr \ri är oberoelrdc i liirhållandc till lör'cningcrr crrligt god rt:visorssctl i Sreriue..lag

sorn arrktoriscrad lcvisor hiu'i ijrrigt fullgjort nrin \,rkcsetiska ansvitr errligt dessa klar.

Vi anser att clc ler.'isionsbc-vis vi har inltiilrttal är trllräckhga och iindarni)lsenliga sortt glund liir vara

rrttaliurderr. U-

3 (3)

,S/l'rc/.t'ctl.r a tt,\ r: (t r
Det är sry.,r.elsen sour har arrsr,zu'et 1ör förslaget till disposrtioner beträfJärrde liireningens vinst eller förlust.

Vid forslag till utdelning innefattar detta llland atlnal en hedörnnirrg av om utdclrrirrgctr är försvallig nred

härsyr till cle krav sonr föreningctts verksatlrhetsatl. ontfattning och I'isker ställer pa storlekett av

loreningens egna kapital. korrsolideringsbeltt-rv. likviditet och stiillrting i ör'rigt.

Sryr.elsen ansr.arar för Iörenin.rrerts orgattisatic)n och förvaltningien av lörettingens angelägerthetet. Detta

innefhttar bliurd arrnat att lbrtlöpandc tredönta l'örcningeils ekorrorniska situalion oclr al1 tillse att liireninsens

organisation år utfbrrnacl så att bokf-ör'ingcn, rtredclsförvaltningcrt och löroringe ns ckonontiska

angelägerrheter i (ivrigl konrrolleras på ett ben'.vggande sätt'

J I c t' t.r r.t r t t.t ( I ll.\ t' d l'

\ji't rnål berråflande rcvisiorrcn ar liitvaltnirrgcn. oclt cltit'tttccl t'iirt utlalaltde ollt ansvarsfi'thet. all att

inhärnta rer,isiclrrsberis l'ör att lttecl ert rirnlig grad av såkelhet kurrrra bed(irlta ttttr ttåstllt s['relseledanrot i

något r'äsentligt avseendc:

r {öretagit rrågon åtgärd eller giort sig sk1'ldrg till någon iörsutttttrelse sotn katt fitrattlecla

ersättningssky'ldighet rnot föreningen- eller

o på något allDat sä11 handlat i strid rned bosladsrättslagen. tillätnpliga clelar av lagett otrt

ekonrlrni ska fbren i n gar. årsledovi srti tl gsl agur erl I cr stlldqarna.

Vårr mål beträllanrle ler,isiorten av fiilslagel till dispositirtnel av lblettingens virtsl c'ller förlrrst. oclt därmcd

r'årt uttalande onr detta. fu'at1 rtred nrnlig grad av säkerhet bedörtta om lorslagct är lcirenligt nred

bostadsrättslagen.

Rinrlig säkerhet ä'en lrög grad av säkerlret. nrcrr ingen garanti för atl ert revision sortr tttl'ör's cnllS.l gc)d

revisionssed i Sverige alltid kornlner atl upptäcka åtgi'irder eller försurnntclser solt) kan l'örattleda

crsättningsskyldighet rrrot lbrcningerr. ellcr afl ett {'örslag till dispositi<)ll!-l'av f(ireningerts vinst cller iiirlust

inte är f'ören I i gt rrred lrosladsriitt sl a gerr.

Sorn en del av cn letisiorr enligt g.od rcr.isionssc'd i Si'erige anviirtder dert auktoliscradc relisotrt
profbssionelll onrdöurc oolr hal err ltrolessionellt skeptisk irrställning undcr hela revisit-utett Gransknitrgerr

av fonaltningerr och förslaget till dispositioner ar l'öreningerrs virrst eller forlust gruttdar sig fitirnst på

revisiorten av räkenskallerna. \iilka tillkorrrrnarrde granskninusåtg,äldel sollr utlijls baselas 1;ii clcn

auktoriseradc revisorns prolessitrnella bedörnnirrg och övriga valda revisolers bedönrnins tttetl

utgångspunkt i risk och r'äsentlighct. Dct inncbär att vi lokusclal granskningen på sådana ätgärdcr'.

områdcn och f'örhållanden sorrr är r'äsentliga för verksarnheten och dä'avsteg och ör'erlrädelselskulle ha

särskild betydelse fdr f'öreningens sitrntion. \ i går igenorrr och pröt,ar' Iänade beslrrl. bcslutsunder lag.

vidtagna åtgarder oclr andla lorhållanden solr är rc.levanta för'',årt uttalande our ansvalsll'ilret. Sorrr

underlag för vårt uttalande orn stylelsens lorslag till dispositioner beträflhnde förenirrgcrts rirtsl ellet lblltrst
Itat' r,i 

-rrriurskat out förslaget är lörcnligt rnecl trostacisrätlslagcn.

trr den ) -juni l0l7

)t .!

Eva Stein
Auktoriserad rer,.isor.

Srgrrrd Eliässorr "
l:örtrocndevakl rc:r isor

(
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VAL AV ENTREPRENöR FöR FöNSTERBYTE I BRF PORKALA

Styrelsen har haft förberedande upphandlingsmöten

med fem av åtta entreprenörer som lämnat anbud för

att genomföra fönsterbyte i brf Porkala. Styrelsen

t räffad e I nteroc 2OI7 -04-24, Fö nste rs peci a I iste n

N o rrla n d, FSN, 20 17 -04-25, M ockfj är ds 2017 -04-26,

M istral 2OI7 -04-27 och Tresson 2OI7 -05-04' övriga'
tre låg i den övre skalan i sina anbud och ansågs inte

vara av intresse för fortsatta möten, då det bedömts

att de inte skulle kunna reducera sina anbud för att

närma sig konkurrenterna.

Styrelsen valde att träffa Mockfjärds, som stod för ett

av de fyra högsta anbuden (runt 50 miljoner), för att

jämföra med dem som lagt sig i den lägre ändan.

Mockfjärds kunde dock inte anföra någon avgörande

orsak till sitt betydligt högre anbud och bedömdes

därför som ointressanta för projektet.

övriga fyra anbud låg runt 40 miljoner efter de avdrag

som presenterats vid upphandlingsmötena. FSN var

den entreprenör som gjorde störst prisavdrag. Avdraget motiverades med att FSN nu kunde hantera

saneringen avfönsterbänkarna inom den egna organisationen och därförslapp köpa in denna del.

Detta gjorde att FSN, som tidigare legat mitt i anbudsskalan, kom ner till de andra 3 i den lägre

ändan. Därmed ökade intresset för FSN.

Det som kom att avgöra beslutet var hur de olika entreprenörerna tänkt sig genomföra arbetet och

ansvar och uppföljande underhåll. Efter noggranna genomgångar beslutades att anlita Fönster

Specialisten Norrland (FSN) att genomföra projektet fönsterbyte i brf Porkala'

Beslutet baserades på några förstyrelsen avgörandefaktorer. FSN skulle utan extra forcering kunna

genomföra projektet näst snabbast av de fyra och vara klara i mars - april 2019. De ska ha en normal

arbetsstyrka på 6 - S personer (varav några är estniska) som arbetar normala arbetstider 07:00 -
17:00.

Asbestsaneringen ska vara utvändig sanering med området avspärrat med plast som stämpas ut mot

väggarna med hjälp av reglar med skumgummibeklädnad istället för att tejpa fast avskärmningen.

Detta kan minimera risker för följdskador på väggar, golv och tak. Skulle dock en skada uppstå tar

FSN fullt återställningsansvar. FSN utförallt arbete inifrån lägenheten, varförde inte behöver

lyftanordningar eller skyliftar inne på området. Arbetet beräknas Ia 2 - 3 dagar per lägenhet, vilket

anses vara normalt.

Underhållspåtagandet var det största av alla fem som styrelsen träffat, En gång per år i fem år ska

FSN gå in i varje lägenhet och underhållssmörja fönstren åt lägenhetsinnehavaren. Resterande 5 år

av garantitiden får lägenhetsinnehavaren ta på sig det ansvaret. Styrelsen anser att detta är ett

betydande åtagande av FSN och skulle vara dyrt att köpa till i efterhand. Styrelsen ser också en

betydande synergieffekt i detta då det kan kombineras med undersökning av lägenheterna gällande

otillåtna åtgärder på köksfläktar som stör ventilationen samt badrumskontroller'

l_:
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Det faktum att FsN redan tidigare bytt fönster iföreningen på uppdrag av Trafikverket bedöms som

en icte avgörande fördel då FSN genom detta kan anses ha god kännedom om projektet. Detta kan

forhoppningsvis minska eventuella senare störningar som följd av oförutsedda överraskningar.

sett till helheten är FSN den entreprenör som kan anses föranleda minst störningar i området samt

för de boende. FSN är dessutom en av två entreprenörer som är certifierade enligt BF9K, vilket är

byggbranschens eget certifieringssystem. Det är därför styrelsens bedömning att FSN är den bästa

entrePrenören för brf Porkala'
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Margarita Smirnow < margsm201 3@gmail'com >

den 31 mars 2017 13:18

porkala@telia.com

MOTION : (Margareta smirnorv/Jansson,Porkalagatan 17 1tr 164 76 Kista)

Tel.076-018-42-60
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Tilt:
Ämne:

Porkala

Från:
Skickat:

MOTION

l.I)et vore önske'r'ärt om ett
tna

S åv s

Det är Stockholms Kommun Stacl som är ansvarig (08-508-272-00; 08-508-00-508) fiir den enskiltla

vändvägen mecl onödigt parkering med trafikantår som skräpar,fimpar ut lämnar matrester eller

bensin/olja fläckor på parkeringen som ligger ganska nära av huset...

Det vo re hra om rkerinsen b lev blocke och de främmande

S och r stö fiir I

rln

2.Det vore bra om källaren fräshas uprr eller målas om'

3.Låt trädsården blomma i hella fiireninsen'

Förslag till beslut

Att stämnran heslutar att ansvarige personer inorn ornrådet pratar alvar med st.stad och krär'er

ändring /fiirbättring i detta frågan som gäller punkt 1'

Med mina hästa önskningar
M argareta Smirnorv/J ansson

2017-03-31
BRF Porkala

;f i\ t<Ol.,4

l*l ori on t i I I lorerl i n,ssstii In trla B rf Por-k a I a

hilänrnat at': Bcla 'lohansson

ingår i stl.relse solr lcdatlot och ekononriansvarig. Styrclscns arbete har jnte blivit enklare

unäer de senaste åreti trots att vi har fått cn fijn'altare. Styrelseniedlemnrar soni nrånga av de

har ert lrcltidsjobb jobbar forlfarande väldigt mycket operativt jstället att ägna sig åt

6-a1-rtidsvisrorrer', kontroll. styrling och upplolinirrg av olika slag. Styrelse behör'er tekniskt

u'dcrstöd ocl-r rådgirting ocli inte vara tvun-ena att aqera allkunnande specialistel själva.

Ulder de senaste åren hade vi inte något särskilt trrlanerat verksamhet f,orankrat i en r,äl

uppdaterad r-rnderhållsplart. Proiekten fatrns i underhållsplan men inte var santlade till dem

etappen och åren sonr delrt tenontfiördc-s i. Med detta vill-jag absoiut intc påstå att det vi
gjorde under clessa f,ra år skulle på något sätt vara onörjiE cller fel. Styrelsen har redan

diskuterat hur clet vill arbeta i framtiden och uttryckl sitt önskenrå1 orl att ör'ergå till nrer

underhållsplansplanerad verksarnhet med inte mirtst mcr ekonomisk och likviditetsrnässi-s
planerad vertsanrhet. Detta har vi också lätt lära oss på dcn ekononrikursen hos HSB som de

flesta i styrelse deltagit i.

Med detta villjag att stänrnra besh.rtar och ger dem frar:rtida styrelsen i uppdra_e att arbeta på

fbljande sätt.

- att besluta att i fodsättningen starta varje stöne byggprojekt bara om det är lorankrat i

underhålisplanen

- att inte utrdet' året starta eller besluta onr byggprojekt som inte är cletaljplanerade eller på
annat sätt inte är tillräckligt forberedda fiir genomförande

- atthelhe än att stafia ör'ournärkta sparfon-ner fiir franrtida stora by,ggprojekt. anr,ända
tillftilliga finatisiella ör'erskott till att oinsätta våra lån. Detta ger dubbel resultawinst i ibnn av
lägre ränteutgifter

- att löpande uppdatera en underhållsplan som baserar sig på fastighetsbesiktnrng for att
dänned säkerställa att alla akuta oclr fi'arntida åtgärderplockas fiarn till rätt år

- att föreningeti anställer eller h5'r in personal i fonn av tr,å oberoende itin altare som konriner
att jobba trted föreningens clnft på heitiri och sonr skulle vara stationerade iros oss på
ftirenin-qskontoret

-.foratt kuma jobba mer planerat och ändanrålsenligt saut säkerställa tekniskt riktighet av
styrelsens beslut loreslår jag att {öreningen anlitar en byggraclsingenjörlkonsult ,oni hialp.,
med teknisk fastighetsbeiikinirlg, uppda"tering av undeihallsplan. f,cirfrågningsunderlag sanrt
utvärdering av offerten och bedlmiingu, r,ilka firmor/entreprenörer/leverantörer är mest
låimpliga for oss' Dema kompetens finns inte inom styrelse och dessutom är styrelse lätt
*bytPu!'som vi fick erfara.'En sådan stadigvarande teknisk suppofl skulle bli till stor hjälpfiir y3r fiin'altare' Derl skulle också r,äsentligt öka trygglreten i verksanrheten och säkra attmsdlemmarnas pengar används på bästa sätt.
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Motion TillBrf ! ;r'., 1-1;r,r\l' -/1r. ordinari e foreni ngsstämma

Titel / Rubrik Ce molionen en titeVrubrik ftir att ökad

nd/ Skiv en kort till motioncn.

Kol.r
.t''l- J

ar'ärendet Beskiv här närmare det motionen

t
o

Gt
ot
o

a
o

o
P

a
o

[Om Ni önskar att ståmman skall fatta ett beslut - då En ftrnlag till beslut htu. l

/ Referenser Ni behöver bifoga eller rcfcrcnser uge di dcssa hår och till motioneo. l

Motionen har fler än två motionärer. Ytterligare underskifter bifogas på blanken "Motion - U". Totala anhlet motionirer:

Grundftirutsättningar IOm inger annat Bnges i motionen gäller nedan. Slvrelsen ombedes nogsanit beakta dessa. ]

Somtliga som har undcrtecknat motionen tu föreningsmedlemmar och att betr.Hi som rnotiimirer.
Motionen är i sin helhet' inkl. yrkanden, dir€kt stålld till {brcningsslåmman, ci st}'Elser\ lör behrndlingJbeslut-
Motionen seknor helt frigor och kaven i densamma 6r qi att betiakta som upp$llda rtrlh styrelsen naturligtvis rarten har ott söka gs "sra""
cllcr fbrcslå ståmm an"ai motionen skall anses besvamd'. N[ga "svar" finns det allså ej 6r s$nlsen att avlåmna.
Samtliga foreninesrnedlernmar, alltså öven styrelsen, har naturligtvis rålt att ovgr kommentrrcr med anledning ov motionen. 

.
Note.aio"k distinktionen mellän svar och kommeniarer. Vid frågor eller om nlgot år oltlort vu rtnlig hontrktr utsedd kolrbktperson r).
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h{otion

Titel / Rubrik

Till Brf

Ge motionen en tileUrubrik ör ali ökad

ordinarie fiireningsstämma

nd/l Skriv en kon till motionen.

Besl<riv av ärendet B.-slriv htu nämlåre dei motionen

[Om Ni önskar ah stamman skall fatta ett beslut - an-se då Ert {-orslag till beslut bir.

/ Referenser [Om Ni behöver biioga bilagor eller ange rcfercnser ange då dessa hår och till motioncn. l

lv{otionen har fler än två motioniirer. Ytrerligare underskrifier bifogas på blanliett "Nlotion - Il'. Totala snt0let motiontuer:

Grundförutsättningar [Om inget annat anges i motionen giiller nedan. St]relsen ombedes nog$nrt beakta des$. l

Sarnlliga som har undertecknat motioncn iir fbrcningsmedlemmar och att betraktu som nrotionlrtr.
Ivlotionen är i sin helhet, ink[. ykanden, dirckt stalld till liireningsståmman, gi stltelsen, hr behandlingbeslut
lv{otionen sakrar helt frågor och kaven i densamms fir qi ått betrakta som upp$lldl rarför sgrelsen nrturligtvis wrken hrr att söku g} "stut''
cllcr ftircslå stiimmsn"a!! nbtionen skall enses besvarad'. Någa 'klar'" finns det alltså ej 6r styelsen ott ovltmnt.
Samtliga fiireningsmedlemmar, alltså Även styrelsen, har naturligtl,is rätr att a\ge kornmentars med anledning av motionen.
Notcra dock distinktioncn mcllan svar oeh komnentarcr. Vid frågor ellcr om nilgot är oNcrt ru rånlig kontaktx ubcdd kontrktpcrson r).
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Motion TillBrf , '\ i'- i ,'. i 1". ordinarie f?ireningsstämma .i ; tl

Titel / Rubrik Ge motionen en tilel;rubrik lor att ökad

/ Inledn Skriy en kort till rnotionen I

av ärendet rts Besl:riv här nämrare det rnotionen

=

\i
c*
o

L\

+

o

co

[Om Ni önsker ott stiimman l'atta etr beslut - då Ert till beslut här

1n

..iL! \--
/\.L\. \ \'., \ -,.1 i 'r-\,\- ,. q,,-,.i.-,-' ; t,r.-.:t.'\\ i ' ,-";, i..-r1., i-, i.,

/ Referenser Ni behör,er bifoga bilagor cller referenser d{ dessa hdr och bilbg bilogorna till motionen.

Motionen har fler ån två motionårer. \'lterligare underskrifter bifogas på blankett "Motion - ll". Totålå sntatet motionårer:

Grundftirutsättningar 
[Om inget annar anges i motionen gäller nedan. Sbrelsen omb€des nogsimr beakta desa. ]

llmtlisa som har undcrtccknat motionen ar fureningsmedlemmar och att betralta som ryorirrrrårtr.
Motionerl ör.i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt stållA till fiircningsståmntan, d styrl:.en, ftr behandlingrbeslur
mouonen 

.saklar helt lrågor och kraven i dcnsamma ar qj att betiakta som uppfylldo mrlör stlrtlseu naturligwis \drkcn her ott söka $ 'bff"
lt]I.I:"tlf stiimman "atr motionen skall anses besvarå', NÄgra "svar" finÅ dct rllsÅ ej töi styrlsen rtt nvlämna.

:lmtliSa fdrcningsmcdlemmar, alltsÅ ävcn stlr€lscn, har naturigtvis riitt att arSF komnrnto..'. n*a ontaning ar, motionen-
notera dock distinktioncn mellan svar och kommentarcr. Vid frågor eller om nigot ar oklort rar rtnlig ltontoita utsedd kontohtp+nson .I
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Arrgåerrde slänga lokal 52a av sry'relse

Stl relse

Titel / Rutrrik (lr

Till sarntliga i st1'r.-lsen fbr Blf

skrrle isctt tn tlt!'l/ruhrrk lor ah dlad .dr

polkalla l-örening

?irlig iuiril .i !irlriJtiilif; i \:,1. , I !..,; r., .-,. .l i i,.r.: r li .:.:,, ': l-

1

Besklivn i rv iire'ntleI l]!'sl:n\ har nallulJrt d.l attlidci

st) relsr uiiln ati rnr'ddela rill flo:crri]l-q medl!-nlrj]ar har besitrtcd ati 5tängå lörenincen lr'rl':"'i 52ii

I)cl hiir beslutet iir L-lakrig på gr-rrnci ar.

l-h,lrClantirr;rr' \.,jl inli rril tlet prataclc c'n1. oah I ', ilkerl stättrtl-ra tll"dlenlttri'r lral beslrrtad'

2-Styrelse r.ille ilrt:r konierrcr sorn.iusi rrrr ligger pii -14a. till 5h tiltrlingen lcl'ai. sc'm ['onril'Er otlt ki-"1': ttii cl'ui llri

tbren ings trtr'd letlttrtar.

l-srvrelse päsiiir.iiri. rle so'ri hyi loI...le, str'irltar på iivit r'åttitrqirr. strir:tct lol'-alert eiier t:lll' deil' t;ti.hcsii':lier-' tlri

Losiar f'ör ni) ckc-t till uppt'hail.

\1:1
r-;ljj " Krsta
-.149

5i ;, -;:. it;;; i,;;il,rl-,rr ;,;i :,iiir'si i.'l e; lirrg:; ii;i'ui 1"; 5ia

Ith,;rr'r btli'-.r [rtlrSoi tllcr anlc ieli-rclscr rnge

Skrr',clscii ii: LtttJcncu!'ti:trl rr\' llc! åll trlt liircttttt3;luttllcntttrrr Ytlcrirgirrc trndcrsl'r

Rilagor / Rclercnser 1rl'u r,

Stl relser, alla påståerrde iii feiaktigi. dr'r'alii: Iltt:rst: tlch l-'el3'ärnaste vAsen
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Först välkomsttavla fiir vårt område. lvled terlen:
Hitta till oss!

Kör under bron

och höger'

\rälkommen till
Brf Porkala

Boende på årsstämman ska fä en chans aft säga om de vill ha välkonlsi tavla som eer information om infarl.
Hälsa välkornna till ett fint område med l8 hus oclr 4 earuadresser.
För att beskrii'a infarten fijr trafiken {ör boende och utryckningsfordon som E-i hittar till
Ambulans Brandbilar Flyttbilar Handikappade Skåpbilar Taxi ftir färdtjänst Taxi privat.
En ambulans missade min adress ftir infarten så det blev mina grannar som fick hjälpa ti
Vi har en bom sonr står kvar och månqa våga inte köra upp fijr infarten på baksidan ar' 5
Onr det iir sr'årt att m bort bomnren så skal den rned ett skynke eller b.vgg en låda utanpå bornmel.
Det finns på Kaskögatan mellan hus 5-6 infart med pollare sont hinder och de använder brickor.
Antagligen så är det några boende som har bricka fiir genomfart från Kaskögatan ca I40 personer.
Det är väl inte nreningen att jag ska gå ut och visa infarten Itlr utomstående till området.

Bättre information flir infart till Brf Porkala installera en Välkomsrtavla fiir Brf porkala

Vår infart är svår ltir ulomstående an hitta in till Sveaborgsgatan soni måste få upp skyltar om infarten.
Det salina-s välkomsttavla som hänvisa rätt infart. Visa uuåt var vi finns och hur vi konrnier iill våra aclresser:
Sveaboresgatan, Kaskögatan- Porkalagaran. Sibeliusgången.
Har kontakta Stockholms stad iör att få bevis på att det är deras mark.
Har lätt en ny skylt ifiån Stockholms stad som sitter efter bron vilket gör att problenr kyarsrår.

IUotion

Titcl / Rubrik

Tiil Blf Porkala orri inarie fören ingsstämma 2017

Ge motionrn en titel/rubrik firr åi1_ okad

I Inlednin Skriv en kon till motionen

Beskrivnin al' tscskir hiA nzfrmare del morionen ler

.
t,i

O

c
)

€ [Om Nr önikar att ståmman skall fatta etr beslut - ange då Ert forslag till beslul hdr. l

Afi sn'relsen kommer ta beslut lor att uppöra en r,älkornst ralla liir hur utomstående tar sig in på Sveabor_qsgatal.
För alt SIippa alla felåkningar till r,årt område även med Ta'ii de hittar inte de flesta hittar inte hur nran kör in i vårr
instiingda ontråde. En del åker h,ir iffin stnrnlar att hämta kunden. Jag har färdtjänst och har stora problem art Ta_ri
inte hittar till nrin adress. Jag vill ha stopp på cletta problem ndr man är sjuk och har nedsänning av framkornlighet.
Få slut med felåkningar oclt är'etr privata medmänniskor hittar inte. Eritreprenörer hittar inle heller.
BrfPorkala välkomst tavla skulle underlätta stora problem fijr oss som har handikapp.

Bila / Referenser [Onr Ni behirler bifoga bilagor eller ange rel'erenser ange <iå dessa har och bitbga bilaeoma till rnotronen l

Molionen har fler än två mi.llonäRr bifogas på blilken . 
Motion - ll''. Totalc anralet moriorLif€r:

Grundliirutsättningar [ont iruet annar anres r rnolionen gäller nedan St.vrelsen (trnhed!'s nogsamr bealta rlessr ]

Samtliga som har underlecknat motionen tu {breninqsmedlemmar och an berrakla som morirlnårs.
I\'loLionen år i srn helhct inkl. r'rkanden, direkt sr:illi till förenine5staimrnan. gi stwelsen. for hehandlingLöeslut.
lrltrtionen saknar helt lägor orh kraven i densanrma :irg att trelralla som uppliilrJa rarlör stvrelsen naturligtvis rarken har att söka ge.-srrrr.,
eller förcslå st'Jmrnan 

-'alt notionen skall anses htn'at'atf'. Några'slor" firlis dcr alltså tj frrr sry,relsen att avlarnna.
Samtliga forcningsmedlemntar. alltså åvcn sn,ielsen- har nalurliglris nitt att avge kornmentarcr med anledning av motionen.
Nirlera dock distlnkionen mellan svar o:h kotnmentarer. Vitl fågrrr e ller orn nägot rir oklarr var r änlrg kontaita usedd koutaktpcrson + 

).
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Bilaga löst blad vid sidan av motionen vår text ibr Brf porkala
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Varför har vi ingen välkonrsitavla? Denna bilaga Går med som motion iill årsstämm an 2OL7

Denna förening har tydligen inte HSB forvaltning'

Ett exemplar Ren och snygg underhållsfriförutom bokstär'erna bättra på förgyllni"rt"r**"^n$--fNtå

tnformation om lrur vitar oss till adresserna Sibeliusgången, Porkalagatan, ftt5ogegE*!il'tO):g

sveaborgsgatan T;l;_fJå." i,$^t
vi har några medlemmar som vill köpa in ny förvaltning varför inte' L/

De förvaltningar är yrkesarbetande förvaltningar färdiga for bostadsrättföreningar'

Det tar för lång tid att lära sig styrelsearbete till en så stor förening som Brf Porkala'

Alla medlemmar har ett yrke att ta hänsyn till i första hand, inte mycket tid över'

5å det kan inte bli så mycket tid över för vår förening som fodra så mycke kontroll i alla

objekt såsom Fönster Start 2015 som Ej blev av Stambyte i flera omgångar Tvättstugor 10

stycken Ätervinningsrum 8 stycken Kasködäcket Renoveringsbehov Porkalafaret

Trädgårdsarbete året om med Papperskorgar snörtijning Bastu användare Träningslokal 52

ans lokal hur den ska användas för våra medlemmar. AU-möte styrelsemöte kontrollmöte'

Detta kommer ifrån en boende som har fått problem med hitta infart till boende på gården'

ffi
_,t

Med som motion 2017 Orienttavla .

Denna informationstavla är den bästa informationen som jag fick i sista minuten som passar bäst.

Hitta till oss i Brf porkala kör under bron och höger Välkommen till Bff porkala.

Eller? Ta till höger efter bron för infart till sveaborgsgatan, sibeliusgången, porkalagatan, Kaskögatan

Denna text kan stå i mitten på tavlan så kanske vi slipper alla felkörningar.

Skriven av boende som har problem med att bli hämtat på Sveaborgsgatan av färdtjäns t. zot7

vi har utomstående entreprenörer och privata personer som ej hittar till våra gatuadresser. U.S.

,.*o-eqssså
.,,."i.,xHösse

.-r!l'
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Kotkagatan här denna bild som välkomsttavla

En liten förening 182 lägenheter
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på denna stolpe kan vi sätta likadan skylt som vi fick från Stockholms stad' Förslag för välkornsttavla

fr4er information tidigare fiir bilföraren att ta till Höger för Taxi och utryckrtingsfordon'

Eller VälkomsRavlan bästa plats för att informera till sveaborgsgatan, sibeliusgången, Porka

Kaskögatan. En bit framför denna stolpe som talar om vilken höjd som kan köra



hlotion

Titel / Rubrik

i ill Llti ilitlial i a :;tätt-r rlril i,; tliritrl'it: liii eriiltgrstärrritra 't(t i'i

(ic motionen en tirelirubrik ltir att ökad

Ba rund / Inledni I Sknv en frrrt tilrm;;!ir:::n

t1ki:.iel f ij 1ii-rt13r

Beskrivni av ärendet forts Beskrrr hir nårmrrc dei ntoti<tncn

Yf kande [Onr Nr irns].ur att stalnman skall lattr etl beslut - ange då F.rt till bcslut hiir l

Bile / Rel'erensel- {r.)rrr l(r l'ii:u"c; i'i1.t-:^r lrr}.ij'r: !llr'i:;rir-1! irili.:r'is:i rlge Ja Jt:sr: lr:. ! -i' hii,r--i i'ii.l;oir't:r tlil rli'rii'r.rrir I

Motit:nen har fler än trå rnotionärcr. \'lterligarc trndcrskiltcr bilbgas pir hlänkctl "Nlotion - ll". Totala antalel nlotlonårcr

Gfundftif utsättningaf [Onr inger tulrlat ang(.s r nrotionen giillcr ncrlan. Stlrclsen ombcdes tlogsamt beakta dcssr l

Samtliga som har underlcclinat moltollcn Ar litrcningsnredlemmar och at1 bctrakla sonr motioniirtr

N.ioti..ncn är i srn hclhe t- inll. l rkanden. dirckt stilld till tbre ningsstinrman. gi sr-'*relserr, för behandling/treslut

Nlotioncn sahnar helt liågor trch kra\,en i d!'nsåmma air 9j att betraktr som uppfl'lldl Yarliir sb*relsen nolurligtvis varken har alt sÖkl ge "s'rl"

r-ller l'orcslå sUimntau "ail rnoti\*tn skall ansos besvuratf'. Några 'srzr'' finns dt\ alltså eJ fÖr stYrclscn att a\1åmnå

Sanrtlige ldrcningsmerllemnrar, alltsi åren stvrelsen. h:rr nrturligtvis ran att 3\'ge kotnmentarer nrcd anledning aY motioncn

Notcridock drstrnkrionen ncllan srar m.lr ktimnrerrtarcr. \'i,1 frågor eller onr någoi är oklrrt var r'ånlig kontakta ttBedd kontaktPcrsrn t 
).

UJlilm F'rrr:l'
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Askfätet vid porlar är lrasiga.

Askiarer sont är installerad \,id portar är trasiga. orsakar att de ramlar ner och skaPar smuts vid portar

^.r{\(otr^?^4

1164
Krsta

Askfatct ska ta bon eller repareras

/U
i{otion

Titel I Rubrik

IJeslirivniu

l'iii Bii' 1;olliaIla i,:t euirrg Stänrrlta

motionen en titcl/ruirrik iiir ari ök:rti

()l !i ! i iil'ic fbl it rti lt!s:.iii ri'ri rt;i 'Jt1 t'l

Cc

nd / Inletlning

av iirendet forts

I Slrrl cr lln l-r!:.:rrrnrl/inledqin: t,!! rp,rrj1,1rp

.-ti.,,lll:'.lti,lilr,tli.: ilr 1r .i :liif iti;-:l

fjcslrit lt:r t1!trnird d!'i tit('ilonct ler

,{kalla iir inte en tr} !:g ontråd,' för bar-n ttch r.rLrrig

6411
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Satnrltql soln llrr ull(lt'rtdclnal molioncn at lbrr'ntntsrnetlicmmrr och 3n lrctrJktt som m()tlonrircr
l\ ltrtirrttc'tr :ir.i sirr lrclhct. inkl. I r krntlcn. drrckr srilli till tbr€nrnlsst:imnrrn. gl sl\ relsL'il. t'or bchandlnsi heslur.

tlde l0rrr Nrln:Lrr lili slrin]tnin skall l'Jlu etl beshtt - anl:r' dr Erl lörslag till beslirt hrr J

Vi behör'er ri\er att irrstallelar ör'en,akninss kaniera tbr en trvsghet områdc

s(,1,.; ir:r [',::.iirrrLi I itla):]tilllli lit. l-;rtttr
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I-ill Brf poriralla fiir en i ng stätntna ord i narie tören ingsstämma 2011

0e ntotionr'rr en titellnrbrili fc;r.n 0li:ld

nledning ISl:r' rrL.'r frl.sr,

lle sl,.rilnin av i'irendet ll(:sl:ri\ hiir nimlir! ilet rltotl(tncrl ler

Äkaila dral-.bade ar.onådiga bil 1.3;;,..1no sn'relse har irrgen kontakt rrted parkrling vakter. sp.:cial littnrrntrncn

parkering r akter'.
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Ce rnotionen r'a rirellrubrik fcrr an {tkad

nd/ Skril en kon till morionen

Beskrh'ni av ärendet Beskit har nirmare det nrotionen ler

5
s..i<

n
!\

4

1

r [Om Ni tinskar att ståmman skall falta ett beslul - ange då Ert förslag rill beslut hår_ l

Att Styrelsen tal tills sig detta och 1,i komnrer fä rnera irrfbrrnationer från Styrelsen och Stugv-ärdar.
Återinftira defta trevliga sätt att arbeta med saker som bevam husen i goh skick och alla boende {är mera inflyttande
hur det ska bli en bra {tirening.
Det finns exemplarfrån r'åra Föreningarsom heter Brf Sveaborg BrlKotkagatan. Tack vare sitt ambitiösa qch
systematiska styrelsearbete har bostadsrättsftireningen Kotkagatan i Akalla utsetts till Årets bostadsråttsfiirenins ?013

Bila / Referenser [Om r.\i behör'er bifoga b'ilagor eller ange ref'erenser då dessa har och bilagoma trll motionen. I

Motionen har fler iin nå motionärcr. \'tterligare urderskrRer bilbgs på blanken'Motron - 11". 'lotala antalet morionÄrEr:

Grundftirutsättninga r fon ingct annat anses i notionen gäller nedan. Sq rclsen ombcties nogsu)r br'akta dessr. ] w
Ssmtlige som har undertecknat motionen år föreningsmedlentmar och stt betrakta som motionarer
Ir'lotionen ar j dn helheL inkl. lrkanden, direkt sg.lld till lbreningsståmmar\ gi st)relsen. litr behandlingy'beslut.
N{orionen saknar helt frågor o;h k-rayen i densarnma iir Ei an beFaLla som uppf!,llda varl-ör sg'relsen naturligtlis tärlien hrr a$ söka ge '
c'ller föreslå s&rnr tnan " at t rrtoti orre n skall ansc.s bes,atad'. Några ''sr.ar" finns det alltså ej for sqrelscn an ar{å.mna.
Samtliga liireningsmedlemmar, al lså även sS,relsen. har naturligtvis rått stt ävge kommentarer med anledning av motionen.

eller om någor år oklan var vånlig kontaLla u6edd konrahperson *Norera dock disrinktionen rnellan svar och kommentarer. Vid frågor

Stugvärdamas uppgrft var att titta i deras egna portar och källargångar rvätstugor om der var inbron i hällarfönåden.
Titta var det trasiga lampor dålig städning hålla Anslagstar.loma uppdaterade rned rän information inga gamla
informationer.

Rapportera Hissama atl de fungerade inga klotter runt om portarna och våggama utanför.
Sttrgvärdama har rapportlista att fl-tla i vid deras runclvandringar.
Stugr'ärdanra fick betalt ifrån Brf Porkala inte så stor summa men ändå en inkomst som vi droe skan på pengama sonl
vilket arbete som helst.
Men ändå så spara Stugvärdama in pengar till f?ireningen det blir dyrare om vi ska fastighetsskötares inkomst.
r'Ni lär känna era grannar och era hus som ni bor i vad det är man ska vara rädd om så \,i inte betalar i onödan fiir
mycket pengar på att se till att vi som bor i husen inte skadar nfuot i portar och källargångar.

I4itt namn är Ulla Sjöberg det varjag som startade denna verksamhet och har haft hand onr Stugr,ärdar.
Vi hade möten itir att fiirbättra vår r,erksamhet och rapportera till sq,yglsen.
Idag är det valdigt lite kontakt med grannama som att vi inte hälsa på varandra i r,årt område.

Stugvärdar var finns dom

Vi hade stugvärdar under lång tid som var lyckat tid vi var ca l5 st),cken
Tanken va at1 boende skulle känna sin bostadsrättsfiirening.
Hjälp till förvaltaren sonr slapp söka alla telanmälningarna själva.
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Ge rnotionen en titellrubrik ftir att ökad Ge motion!.ll cn liteUrubrik tbr att okad

Ba und / Skriv en kon till motronen.

ar'årendet Beskriv håir nitrmare det motionen

[Om Ni onskar att stå-nman skali fana ett beslut - då Ert forslag till beslut har. I

/ Refefensef [Om Ni behover hitbga hilagor eller ange relerenser ange då dessa här och bifoga bila-eoma till motionen I

Motionen har Ller iin rrå motionårer. Ytterligare underslrifter bifogas på blankett 'Motion - ll". Toula antalet motion'irer:

GrundftirutsäftDingaf [Orn inget annår rnges i motionen gäller nedrn. St'rrelsen ombedl's nrrgsmt bcakta dessa ]

Samtliga som har undertecknal motion€n & föreningsmedlemmar och att bctrakta som motionärer.
l\,lotionen ar i sin helhel inkl. lrkanden. direkt stlilld till lbreningssuimman. g.i stwelsen. lbr behandlingy'beslut.

il.lorionen salrrar helt trågor och Lraven i densamnra är Ei att betratlå som uppfullda vartör s1-welsen naturliglvis varken har an söka ge

eller f<ireslå ståmman "att notioilen skall anses hesarad'. Några "slal' finns det alltså ej fÖr s!-rels€n att at-lAnna.
Samrliga foreningsmedlemmar, alltså även s\,relsen, har nahrligvis rätt ått avge kommentarer med anledning av motionen. .i
Notera dock distinktionen mellan svar och kommentårer. \tid frågor eller om något är oklart Yar vanlig kontakta u6edd kontaktperson r). i

Skiv trr kon trll motionen.

I
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ay ärendet Beskriv h:ir nlirmtre det motionen

[Om Ni onskar an sUtrnman skall latta ett treslur - då Ert forslag till beslur hltr. j

Bila / Referenser [orn Ni behover bifoga trilagor eller anqe rcferensr.r ange då dessa hår och hrtbga bilagoma rill motionen .]

Motionen har fler åin två motionårer. Ytlerligare undenkriher bifogas pa blankett "Motion - lJ'', l'otala ania.lel motonårer:
Grundftirutsättningar[orningetannatengesr]loti\)nenedliernedarr Sr-rrelsenornb€dl.-si)dgs111t brraliadessa. l
Samtliga som har undert€cknat morionen år föreningsnredlemmar or-h an betrakla som motionårer
lr4otionen är i sin ht'lher. inkl. l,rlianden_ dirckt srilld till föreninsssråmman. gt s\{clsen, för behandling/beslut.
lr{otionen saknar helt lrågor och knyen i densamma ör qi an betrakta sorn uppfyllda varlbr slrrelsen naturligtvis rarken har att s6haler loreslå stårnrnan'"all nolione n sktll onsc.r bestarai' Någa' -n.ar'' finn-s det alltså ej fur styrelsen afi avlamna.
Samtliga löreningsmedlemnrar, allrså även styrelsen, har naturligtris rött alt arge kommenlarer med anlednirrg ar tnolionc,n.
Notcra dock distinlrrionen mellan svar och komnrentarer. Vid liågor eller onr något ar oklart var t.ånlig konukta uLsedd kontaklpersr;n t

Bila

(.
J.

.,LoÄ,
.. F -Yil^^ /slttt' l.v

(. ',1;

)"
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Information till boende ska bli rner kontinuerligl under verksamhets året.

Rykten som flödar i våu- fiirening om fiinsterbyte? bara i sovrummen? mögel i karmen? om vägar? med mera.

Boende saknar informationen vad som pågår i fiireningen under året.

Det är viktigt att vi får snabbale infonnation Nu när Trafikverket ska starta sina aöeten under åren som kommer

Efterlyser En Informarör som skulle hjälpa till med alla ärende som är dagsfiirska saker i nrnid.

Sc till att inte ha alla dessa rykten som flödar hej vilt i vår florening.

Boende står ofta handfallen av saker sorn bara dyker upp utan atl vi boencie få vetskap innan vad som komma skall..

Detta gäller alla objekt såsom Bommar Pollaren vid infarter och utfarter. Informera på plats jnnan så boende ha en

chans atl lära sig. Sått småbladig information på brickstolpama.

Det räcker inte med Porkalen under året ett informationsblad i porten år myckel värt.

Exempel st-yrelsen har b;'t Lampor Målat i fastigheterna då ska det informeras i portama.

Porkalen är bra och viktig rninst 4 stycken skall ges ut varje år.

Tidningen har inte kommit ut i tid flertal utgivningar har missat helt ibland. Det har slarvas m€d det under de senaste

åren boende. Har slyrelsen tiinkt att det som står i Porkalen är information som har hänt det är inte samma sak.

Infbrmation Zir viktig det handlar om våra pengar som vi vill vara med och ta beslut.

Bostadsrättsimehavarna har rätt att vara med och ta beslut vid stora summor pengar

Att stvrelsen tar en suppleant som kan bli infcrnnatör i styrelsen eller skaffa en lnformatör fiir allt sorn sker i styrelsens

arbete under året.

Att st-vrelsen ta fram mer infomation det är viktigt att Ni ser till att boende blir Intbrmera under hela året inte bara

Porkalen.

Att styrelsen ser till detta Att bostadsrättsinnehavama får sin giltiga rätts lnformåtion i tid vid förändringar

An st-rrelsen vid störe ingrepp i fastigheterna kallar Bostadsinnehavama till ett extra styrelsemöte

52 ans lokal blev kostnader 3.7 milioner detta exempel är fiir d1,rt fiir styrelsen ska m ta beslur på så hogt prisnivå
Det är boendes kosmader som ska jämnt fiirdelas på alla Brf porkalas medlemmar.
Styrelsen har fått mandat att sköta våra gemensamma pengar som är själva medlemmar i vår liirenin_q Brf porkala
och då menar jag att vi ska hålla oss kvar sonr vi giorde lörr det h:ir med stora beslut oni ett ston objekr
ska göras i vår Brf Porkala så ska vi medlemmar fä r,ara med på ett exrra st),relsenrö1e.

52 ans lokal Yart fiir dyrt efter renoveringen som vi boende inte fick rrara med och ta beslut.
många toaletter och duschar och 2 kök
och ingen uthyrningsliigenhet som hade väl kunnat giorts i 52 ans lokal.
,Ati vi sätter efl tak på hur stor summa som ska hanteras av styrelsen.

Vilken summa ska gälla i framtiden fiir sry-relsen./

Jag lvcker att vi ska sätta en summa till sryrelsen hur stor summan Iär vara som ansvarstagande i stl,relsen.
Bostadsrättsinnehavama ska vara med vid stora otriekr kan liknar detta med att rcnovera 52 ans lokal 3.7 milioner
I lianitiden ska det bli att bostadsrättsinnehavarnu ,t u få bli inbjudna till ett extra stvrelsemöte av sgrelsen.
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Motion 1, städning utförd av stockholms kommun

Denna motion pekar på problem avseende nedskräpning och annan störning förorsakad av

trafikanter som utnyttjar parkeringen på Stockholms stads mark intill husen med udda gatunummer

på porkalagatan samt på den bristfälliga städning Stockholms kommun där anses åstadkomma.

Motionären yrkar på att stämman ger styrelsen i uppdrag att uppmana Stockholms kommun att vidta

följande åtgärder:

- placera en avfallsbehållare (skräpkorg) under väggtavlan vid parkeringen intill husen med udda

gatunummer på Porkalagatan

- städa bättre och mer frekvent

- se till att parkeringen blockeras och att främmande trafikanter som skräpar ned och orsakar

störningar för dem som bor i huset istället hänvisas till att parkera sina bilar på föreningens

parkeringsplats

Styrelsen tor titl sig motionen, för ovanstående punkter vidore till kommunen, utfollet blir

kommunens ogerande,

(Motionären ger även uttryck för önskemål beträffande källare och trädgård, men framställer i

sammanhangen inga Yrkanden.)

Motion 2, styrelsens projektverksamhet

Motionären belyser ett antal problem relaterade till styrelsens förmåga att ägna tid åt

framtidsvisioner och att genomföra kontroll, styrning och uppföljning av olika slag. Enlig motionären

råder brister i dessa avseenden beroende på styrelsens alltför omfattande operativa arbete'

Motionären yrkar på att stämman ger styrelsen följande uppdrag:

1 -,,att besluta att i fortsättningen starta varje större byggprojekt bara om det är förankrat i

underhå llspla nen"

Den föreslagna principen förutsätter att vi på ett tillförlitligt sätt kan identifiera alla de större

byggprojekt som behöver genomföras. I viss utsträckning uppstår dock projekteringsbehov som inte

kan förutses. Underhållsplanen är i nuläget inte helt uppdaterad och skulle även om så vore fallet

inte kunna göra reda för alla framtida projekteringsbehov. Därtill krävs ett systematiskt arbete för att

löpande kunna åstadkomma goda prognoser'

Styrelsen föreslår stämmon ott ovslå denno del ov motionen, men att ge styrelsen i uppgift ott

snorast möjligt genomföra en översyn ov underhållsplanen och skopo förutsättningar för ott den

töpande håtls uppdoterod och därmed kan fungero som ett bättre verktyg för proiektstyrningen'

2-,,attinte under året starta eller besluta om byggprojekt som inte är detaljplanerade eller på annat

sätt inte är tillräckligt förberedda för genomförande"

Här gör motionären ett antagande om att byggprojekt implementeras innan behoven är
vederbörligen utredda. lnnan vi når implementeringsfasen i ett projekt sker dock alltid en rad
förberedelser, och beroende på projektets storlek och komplexitet kan det också bli tal om en mer
eller mindre omfattande förprojektering. Om och när projektet sedan är moget att initieras
ankommer på styrelsen och förvaltaren att bedöma.

styrelsen föreslår stämman ott betrakta denna deluv motionen besvarad.

3 - "att hellre än att starta öronmärkta sparformer för framtida stora byggprojekt, använda tillfälliga
finansiella överskott till att omsätta våra lån. Detta ger dubbel resultatvinst i form av lägre
rä nteutgifter."

Amortering av befintliga lån brukar som regel betraktas som ett möjligt sätt att använda finansiella
överskott. Huruvida det skulle ge dubbel eller åtminstone väsentlig resultatvinst beror dock på flera
faktore; däribland aktuella räntor och alternativa sätt att använda det finansiella överskottet.

Andemeningen är god, men, att binda upp styrelsen tilt ott kunna fultgöra sin skytdighet är icke
godtogbart, dörav föreslår styrelsen årsstämman att ovslå denna del av motionen.

4-"afr.1öpande uppdatera en underhållsplan som baserar sig på fasfighetsbesiktning för att därmed
säkerställa att alla akuta och framtida åtgärder plockas fram till rätt år"

Motionären yrkar här på något som redan ingår som naturlig del i styrelsens förvaltning. Säker-
ställandet av att nödvändiga åtgärder bekostas och genomförs i rätt tid är ett obligatoriskt krav. Att
arbetet med underhållsplanen varit eftersatt är dock något som uppmärksammats i styrelsen, och vi
avser att snarast åtgärda detta.

Styrelsen löreslår stämman dtt betrokta denno delov motionen besvarad. Se även svaret på det
försto yrkandet ovan.

5 - "att föreningen anställer eller hyr in personal i form av två oberoende förvaltare som kommer att
jobba med föreningens drift på heltid och som skulle var stationerade hos oss på föreningskontoret"

Att ytterligare personal skulle behöva knytas till föreningen är förvisso högst sannolikt, men
omfattningen och typen av personal är i dagsläget inte klarlagt. Vi har på uppdrag av stämman
nyligen initierat en utredning avseende övergripande principer för föreningens förvaltning. Att
föregripa den utredningen genom att redan nu besluta om heltidsanställning av förvaltare eller
annan personal vore inte rationellt och skulle kunna leda till kostsamma felrekryteringar.

Styrelsen föreslår stiimman ott avslå denno del ov motionen.



Motion nr 3

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Alla har ej datorer för att kunna skicka massutskick till alla

föreningsmedlemmar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Motion nr 4 och 7

Styrelse har behandlat problematiken och vidtagit olika åtgärder flera gånger på sina styrelsemöten

då klagomål har inkommit under flera år. Beslut om stängningen har publicerats i nummer L/2O77 av

porkalen då läget var ohållbart efter branden i 52:an. Styrelsen anser att bostadsrättsföreningen ska i

första hand förmedla bostäder för boende. Uthyrning för kalas och andra aktiviteter är välkommen

om den är förenlig med ordning och god etikett, vilket inte har varit fallet. Det har också visat sig att

om föreningen skulle förändra eller utöka sin verksamhet i fråga om förvaltning så är inte

föreningskontoret tillräckligt stort. Det är viktigt att alla som jobbar och sköter driften av föreningen

sitter samlade och kan samarbeta under ett och samma tak'

Styrelsen föreslår, att stämman ger i uppdrag till styrelsen, att undersöka om avtal kan träffas med

Akalla By för att kunna hålla kalas där.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Motion nr 5

Alla medlemmar måste respektera de tider som är avsatta för tvättpasset

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed avslå motionen.

Motion nr 6

De farthinder som varit installerade i området tidigare har satts

tillbaka efter vintern. Att sätta upp skyltar för gångfartsområde

är en bra id6 som styrelsen välkomnar.

Styrelsen föreslår att första delen om farthinder är besvarad

och att stämman ger nästa styrelse i uppdrag att sätta upp

1 sådan skylt vid Sveaborgsgatan samt Kaskögatan.

Motion nr 8

Problematiken och klagomål har tidigare i omgångar skickats till styrelse och styrelse har redan börjat
vidta åtgärder. Buskage vid bron har klippts ner så att skyltar blir mer synliga. Skyltar vid infarten till
Sveaborsgatan har riktats om för att tydliggöra riktning till rätt nummer. Två nya skyltar med
hänvisning om parkeringen på Kasködäcket har tillkommit. De befintliga stora orienteringstavlorna
har tvättats. Välkomsttavlan i den storlek som på fasaderna blir svårt att tillverka och förankra på den
plats som motionären önskar. Vidare är det olämpligt att bilar stannar till på den platsen (efter
infarten till Kasködäcket) då vägen är livligt trafikerad av bussar. Styrelsen tycker att nuvarande
skyltning är tillräcklig.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Motion nr 9

Askkoppar finns uppsatta vid entrö portar (och källarportar som många använder fcjr
in/utpassering från foreningens hus). Att de placerats invid portarna beror på att de tidigare
fanns stora problem med att folk rökte och sedan fimpade precis vid dörrarna vilket lede till
stora fimphögar utanför. ldealet hade varit att folk inte rökte vid portarna, men då detta inte
kunde uppnås så placerades askkoppar ut.
Dessa är inte trasiga utan anledningen att det ibland finns högar av fimpar på marken
nedanför dessa och att de är vända nedåt är att folk ryker loss dem ur "klipp" fästet.
(Askkopparna sitter fast med en gung led och ett klippfäste som de trycks fast i för att lätt
tömmas genom att man tar loss upptill så den gungar ned och sedan töms ned i en
skräppåse. Därefterfälls askkoppen upp igen iordinarie läge och trycks fast iklipp fästet).

*Askkopparna behövs vid portarna for att slippa fimphögar på marken vid porten
*Askkopparna är inte trasiga utan folk tycker det är roligt att rycka loss dem ur fästet så dess
innehållfaller ned på marken under.

Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad och inte vidare behandlas.

Motion nr 10

Föreningen har satt upp kameror i Porkalafaret för bättre säkerhet (detta är möjligt då det är
ett slutet område där endast behöriga ska kunna befinna sig).
Att sätta upp kameror i portarna är inte möjligt då det inte är tillräckligt slutet område för att
föreningen skulle kunna få tillstånd (möjligheten att sätta upp i källarentr6erna undersöktes
av Securitas i samband med att kameror sattes upp i porkalafaret).

Kameror utomhus skulle vara än mindre möjligt.

F

styrelsen föreslår att motionen avslås då den inte är möjlig att genomföra.



Motion nr 11

Sibeliusgångens huvudsakliga yta ägs av Stockholms stad. Endast den del närmast fastigheterna tillhör
föreningen. Det råder körförbud på Sibeliusgången då det är en gågata. Så all biltrafik som inte är
varuleveranser eller räddningstransporter är förbjuden på Sibeliusgången. Det inkluderar också
parkering varför en skylt för att upplysa om parkeringsförbud kan anses överflödig. Styrelsen har
meddelat Q-Park att bilar som står intill fastigheterna får ges parkeringsböter då de står otillåtet på

föreningens mark. För övriga bilar som står på mark som tillhör Stockholms stad så får den som
önskar kontakta deras bevakningsföretag, för tillfället Europark Svenska AB. Föreningen har inget
avtal med Stockholmsstad om parkeringsbevakning på Sibeliusgången.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Motion nr 12

Brf Porkala har ca 1000 stugvärdar. Varje medlem har ett ansvar både mot sitt eget boende men
också mot föreningen, I enlighet med det ansvaret har medlemmarna en skyldighet att inrapportera
fel och brister som upptäcks. Detta även om det finns fastighetsskötare eller inte. Det har heller inte
visats något överväldigande intresse till styrelsen bland medlemmarna att få agera stugvärd, Att
besluta om stugvärdar är innehållslöst om ingen vill vara stugvärd. Men skulle tillräckligt många

anmäla inilesse för att vara stugvärd kan styrelsen ta upp det till beslut. Om information till
medlemmarna har styrelsen under stor del av året haft problem med tillgång till hemsidan. Detta
problem är nu löst och informationen ska kunna löpa på kontinuerligt.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen besvarad.

Motion nr 13

Styrelsen anser att informationen har fungerat bra på hemsidan sedan vi fick tillgång till den. Så

information finns på hemsidan för den som är intresserad.

Men som allt, kan det bli bättre. Styrelsen tar till sig detta. Att som motionen föreslår villkora vem i

styrelsen som ska vara ansvarig för information är inte tillämpbart.

Styrelsen föreslår att fö ren i ngsstä m ma n avslå r m otionen.

Motion nr 14

Styrelsen har flera nödvändiga underhållsarbeten som är dyra, att då tvinga styrelsen att kalla till
extrastämma varje gång ett sådant beslut ska tas vore kontraproduktivt. Styrelsen är förtroendevald
för att utföra dessa saker, så att alla medlemmar inte behöver besväras med dessa frågor. Om

medlemmar är intresserade får dom kontakta valberedning for intervju och ställa upp som ledamot
eller suppleant i styrelsen.

Sittande sryrelse 20t6l 2OL7

Bela J

lnger L

Christian S

Fateme J

Mats B

Selwan

George A (avflyttad aug 20j,6,)

HSB rep

Suppleanter

Arne E

Jens L

Göran L

Revisorer Sigurd E ass rev Bengt

Förslag till ny styrelse till stämman (g per)

Christian Skontorp 2 år kvarvarande L år

Bela Johansson 2 år kvarvarande i. år

Mats Björndahl 2 år kvarvarande L år

Arne Eriksson 2 år

Jens Lagerqvist 2 år

Conny^Wahlström 2 år

Martin Boström 1. är ..

Fatema Järlström 1 år

Ip

Styrelsen ftreslår ftireningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.



HSB rep

Suppleanter 1år

Emil Rehnfors

Göran Lindgren

Lezma Khahid

Revisorer Sigurd Eliasson och Ass rev Amir Sirbic

Valberedningen ??

I valberedningen zOtG | 2Ol7

Kristina Bah Sammankallande

Mona Uppström

Christina Olmerts

Kazem M

Fullmakt Till Brf porkalas föreningsstämma tÅMÅulool

Fullmaktsgivafen I Ange här uppgifter för den som stäiler ut fultmakten ]

Namn Födelsedatum (MÄÄuuoot nr rom

Postutdeln Postnummer: Ort:

FUllmäktigen I Ange här uppgifter för den som ska nyttja fuilmaken ]

Namn: FQdelsedatum t,l*ÄMu vr oot : nr iom

Postnummer: Ort:

Fullmäktiges associationer I Fyll i nedan uppgifter om särskitda viltkor för vilka som får vara ombud ]

Fullmäktigen har följande association till mig resp. bostadsrättsföreningen:

I föreningsmedlem

! make/maka, registrerad partner eller sambo

I annan närstående (förälder, syskon eller barn)

Befullmäktigande I Fyil ivad fuilmahen avser ge för rättigheter tiil fuilmäktigen I

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

Att på bostadsrättsföreningens I ordinarie årsstämma ! extra föreningsstimma nr:
företräda mig som bostadsrättsinnehavare.

Giltighetstid

Fullmakten gäller endast för ovan angivna föreningsståmma 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 (5) månader från datum för utfärdande.

Datum: Telefonnummer: E-mail:

rens underskrift:



Vi ktiga konta ktu ppg ifter
Uppdoterade kontaktuppgifter följer nedan. Lögg märke till nya e-postadresser
till styrelsen och ny instruktion avseende felanmälan via webben.

FöRENINGSKoNToRET
Telefon:08-750 66 30
E-post: porkala@telia.com

FELANMÄLAN GARAGEPORT - KONE AB
Telefon: 08-518 01 80

FELANMÄLAN HISS - HISSGRUPPEN AB
(alla hissfel, inklusive jour)

Telefon: o8-zr 33 oo

FASTIGHETSSKÖTSEL/DRIFT - PRIMÄR AB
(f råqor om vatten, värme, sanitet etc.)
Telefon: o8-tz oo z7 o8
Telefontid: helqf ria vardagar o8.oo-r5.oo
E-post: felanmalan@primar.se
Webbplats: www.primar.se

Klicka på "l(undservice 6 Felanmälan", fyll i anmälninqs-
formuläret och välj "5kicka".

AKUTA ÄNTruOTru - FASTIGHETSJOUR
Telefon: o1o-47 o5 38t
Telefontid: vardagar r5.oo-o8.oo samt helger dygnet runt

0BSl Om jourutrycl<ning ej bedöms som akut, måste den
boende betala utrycl<ningen.

PORKALEN
(artiklar, annonsering, l<ontakt med redaktören)
E-post: porkalen@porl<ala, net

Öppettider för besök.
. Måndag: 07.oo-10.oo
. Tisdag, onsdag, torsdag: 07.oo-10,oo samt 15.oo-t-6.45
. Fredag: 07.oo- 1o.oo
. Måndagsjour med styrelsen: ojåmn vecl<a 19.oo-2o.oo
. Helqdagar stängtl

STYRELSEN
E-post: styrelsen@porkala.net

PARKERINGSBEVAGNING - Q-PARK
(frågor om parl<ering på föreningens mark)
Telefon l(undtjänst: o77r-95 9o oo

FASTIGHETSFöRVALTARE - H SB
Telefon Servicecenter: o7o-442 1,1, oo
Telefontid: vardaqar o8.oo-:"5.3o

EKONOMISK FöRVALTARE - ISS FACILITY SERVICES AB
(frågor om hyror och avgifter)
Telefon: or8-56o r5o
Telefontid: vardagar 09.oo-12.oo
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