
NAOTTONSBTILA@A
för HSB Bostadsrättsförening Porkala Nr 249 i Stockholm, årsstämma 2014,{lG-17

Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Dagordning fiir punkt nummer 18 på årsstämman

Motion nr Rubrik:

Upprustning av bänkar och bord på Kaskögatan
Renovera gården, Kaskögatan
Instruktioner vid porttelefonerna
Komposthantering
Dålig städning
Redovisa underlaget flor "projekt Sveaborgsgatan"
Redovisa underlaget for yrkandet till stambyte
Redovisa underlaget ftir yrkandet att byta fiinstren
Redogör varfrr OVK inte ännu är godkänd
Att styrelsen redovisar ett forslag som finns på en hemsida
Att styrelsen forbättrar hanteringen av felanmälningar
Att foreningen beslutar att köpa in en släpvagn
Att foreningen, på prov under ett är, inftir systemet med
husvärdar (igen)
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Motions-
lämnare, tranrn

Hent ad ress

Datum

Underskrift av
motionslämnaren

Bakgrund

Bostadsrått nr
Motiotts-
lämnare, namn

Hemadress:

Dalum:

Underskrift av
motionslämnaren

Bakgrund
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Förslag till beslut
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Stammobeslut:

O St;inrtlltr Lri.lrtlltr tttttlirrltrlt D nrcd.ruLl.:ltl;tlr;tt D tttcd

D Stiilrtrrtltr crsliil lrå tltr.rliott,.rtt D lrtc'.1 lrrrft'r't'il r-rclt

OBS! Fortsäffer på
nästa sida
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StyfelsenS Utlatande: Siy,;:;;,;1. j-l1.; c."rr iL,irr.l.1r.,,1,i;..rp; rri::'-,r.': rel. lan i:ittit'åea t]).,ir 
"Err,r,'

l,': I

Pa l:ai;Sitla,, fir;,,;i AOrtliiieih.t;ttitit tt',f Li;ii:'i,.,'t, i.;f i,;i;,iir;.,i trr'irr L,idEr I rrtit',,2:='r'r-,,; X ' ';i; .r

StyfelsenS Utlåtandg: *!lriei::t'r; L,,!oliir el"trL,rt':.1,r 2,,:t.;{,:, r}Ll;rri;rjri ut. ltkd7 iiriir;;tr, ')r:.:.;'";jj

Stämmobeslut:

n Stiinrnrltt bi.l6l1", rlolioncn I rrrcd lcklanrutirrtt I ntrr.l

n Sfiitrtrrr;rn aysltir l.i rtti:tioncrt D lttcrl , . r'iistt'l' tär oclt

riirlrr lirt uc[r r r r:tcr nlot

Styrelsen fi)reslår utt bänkar och bord upprustss till godtagbart skick i vtintsn

på det plinerade underhållet med renovering av gården. Styrelsen anser att

motionen iir besvarad.

Renoveringen sker efte, att gårdsrenoveringen på Sveuborgsgutan har skett
och om stambyte sku ske sku detta utfiiras i husen innan så inte renoverad
murk skudus uv dusch- och toubodan Styrelsen anser motionen besvarud

PORKALEN

rii\tr'r rtl(]l

PORK^ALNN

farstr.r lllr)t
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Stämmobeslut:

D Stiinrnran bifulltr urolioncn D rlcd acklunration D rlecl

D Stijlttnrlrr ovslir Få rncrtionr.'rr D ttrctl . .. , rii5,1\'p tiir oclr

l'iislct li rr oc[r . . rrirlrr ntn[.

Styrelsen fi)reslår bifuU fiil yrkandet.

PORKALEN PORKÄ.LE.N

rtislrlr tr)ot



4:1
5:L

I\lotion

Titel/ Rubrik

Till Brf

6e nolt('ln n cn trtcl/rubn* hlr a$ oL'sd

q.':"f -.i)r a ) ord inarie fören ingsståmma Porkala

Från:
Skickat:
Tilt:
Ämne:

britt-marie. heydorn@bredband. net
den 30 mars 2014 11:07
porkala@telia,com
motion 2011 -w- 3 lnd / Inlednin Skriv cn hon till m{Jtiorl{n.

Beskrivn rendet Bcrtrir hlr narmarc dct motiotxn

e [{)m l{r onskar att ståmman sliall fatta ett t'cslut - då Err fr,xslag trll bcslut har l

r / Rcfcrcnser Nr bchovcr brlbga brlagor ullcr rrlrrenstl angr dir dcssa hår o:'h till mrxiu:xn ]

l,totroncnhatllcrnn11,Årnotioniircr.\'tttrhgurrtrrxicrs[rrflcttrifogaspåtrllnlett"N'lu:ron'll" Totll:tirntnl(ltlloll(tn&ret

Grundftirutsättninga r [om ingct Jnnirt nn[cs I n$lioncn g:ller ncdan sn rcls']n rrnrlrcdcs lrolitirlll lwalr.r dcs.rr ]

Suntliga sonr har unrlcrtccknat nlotioncn ar lhrcntng:mcdlcmmu och att brtrulilit som motionlrcr

Nlutioicn fu i rin hrlhet, rnkl ;,rkarrdcn, drrckr stllld trll forcnrngsstammut. E styclscn. t'or bchudhngbcslu:

Motioncn sukn[r hctt frilgor t t:h kravcn r drnslmml lr ql alt bctr]H.r snnt uppfl llds larfor st\'rcls.n rutrttlrgtr is t'rrken har an roka 1ic 
".ilTrr"

clfcr t'orcslå sttrmman "dil ntötioncn sh.all anscs åcs|aml'. Nilgra "slcr' finns ilcl alltså ej ftrt !l)trl5(n Bn ulll,mna

Sirntttiga frlrcning-sn)edlcntnrar, alltsl avcn sryclscn. hlu nlturlrgb'ts rirtl irtt avgc kommcntarr mtd anlcdnrng tv moltoncn.

Fiorer:rrlockdstrnktioncnmrllansyirrochkomnrcntarcr Yrdliågorcllcront.tl8oratoklarl\rtvanlrglicxrulradscddLwrlal:lPcrton't

Britt-lvlnric Heytlorn Sibcliusgångcn 50 4 tr 16476 Kista Lägenhetsnunrmcr442

2014-03-30'felefonnurnmcr 073-92(19326

I\'lO'llON

Bakgrund

Det vore önskvärt orn städningen fungeradc på r,åningsplanen/hissplancn. Städningen skall göras en gång
per vecka men det scr intc så ut. Oftast märker man cn liirbåttring efter påpckandc.

F'örslag till treslrrt

Att stänrrnan beslutar att ansl'arigc pcrson inom området pratar allvar metl städbolagct och kräver
ftirbättring och talar om att det mtuks ganska snart när städningen utehlir elieruom det bor miinga rnämiskor
i husct.

B ri tt-lvlarie Hc1'dorn

2014-03-30

lt1:l:r ,4 er_h lg,ll li-.J<rrlrrlt

x.nrni'r*nlrnrnilr

t':';-,i

Kompostmöjlighet

För atr shona miljön bör alla ha möjlighet atl sonera matavfall från övrigt avfall och med det kunna komposlera ä\'en

utanför hemmet i en av föreningens Semensilnma kompostkärl-

?01+ -09- J r

År 2014 bör möjlighctcn rill art källsorrera finnas lör alla. Vi har i dagsläget möjlighet att sortera glas. metall. papper

osv. Saknaden av kotnpostnröjlighet är dåiremol stor.

Kompostmöjlighctcn skapar miljöförbänringar, dels l-or den enskilda individen men är'en lÖr föreningen samt

sb'relsen som i sin rur fär ett gon ryhte.

Komposreringen bör inte hållas på enskild individs roml då r'i i dagsläget har problem med skadedjur såsom råttor,

utan det bör finnas kärlibehållare ellcr dylikt. som f'lera hushåll kan n;*ttja.

Att styrclscn tar bEslur om an det ska tillhandahållas konrposthantering för alla boende i fÖreningen, lor en rinrlig

prissumtrta.

Städningen iir "en stöndig huvudvärk" jiir styrelsen oclt vi ställer ständiga krav på den som har i
uppdrag utt sköta städningen att fiirbätlro sitl arbete. Styrelsen vidarebefordrur också de klagomål
sorn komrner in från nrcdlemmarna. Viirt att uppmärkssrruns är dock att det under
sommarperioden portarna enburt stiidas var annart vecka vilket gör att skräp, i sämsta fall, kan
ligga kvar så länge sont I4 dagar (resten av året: varje vecka). Styrelsen ilnser att motionen är
besvurad

Sqtrelsens svur:

r,cron i ca. h arcboirii gm ai l.com20 I 4.03-?6

Sftrelsens svar:
Styrelsen arbetar med detta i samarbete med den förening som sköter sophanteringen
("Sopsugen") där Brf Porkala ingår. Sannolikt kommer detts utt lösss inom några år genom atl
hushållen sorterar biologiskt ntsterial i speciella (iirgade) soppåsar som ksstus i sopnedkastet på
ssmmu sätt som övriga (icke nedbrytbart) sopor och sedan sorteros ut i centralsnläggningen för
kompostering. Stockholm Stud utreder sopsortering i biologiskt nedbrytbaft via sopsug. Det kan
dä(ör komma beslut ifrågan och styrelsen väntar på dettafi)rsl Styrelsen anser aft motionen är
besvarad

Vert-rniso Härebo

0708-634380
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I\'lotion

Titcl / Rubrik

Till Brf Porkalas ord i narie loren in gsstiimma Porkalas ordinarie foreningsstämma?014 Il'Iotiorr (forts)

Titel / Rubrik

TillBrf 2014

Gc rnoliuncn cn trtel''rubrrk fOr att ökåd Ge motioncn cn titel/rubrik för an öktd

Ba / Inledniu Skrir cn kort till motioncn

Beslcrivnin ar'ärendet Bc.skriv dtt trutioncn cr

[Onr Ni onskar att sttunrnan skall fatta c!( bcslul - angc då Eti forslåg till bcslut her ]

Styrelsen: Redovisar vart informationcn om dena projekt finns uppgett. i'Rcdovisar vilka tog frant

fdrfrågningsunderlagct (FU)/Vilka loretag erhöll FUliVilka anbud erhölls (Företag + anbudssumma)?iVilka deltog i

anbudsulr,ärderingen? \,ilka (HS13) foredrog årcndet för stl,relsen?/Vilka deltog undcr del shtelsemöte där beslut i

ärendet togs?)r'Sq'relsen redovisar hur dcssa Fem milioner n)'tljats krona liir krona. /Sq'relsen redol'isarJår'

situationr:n,

/ Rcfcre nSer [Onr Nr bchovcr bifog;r bilagu cllrr angc rcfcrcnscr an då drssa lttr och bifoga hilagonra till motroncn ]

EXtfa UndefSkrifter I Om cn trotio{r har flcr f,n Nå {]) motronårcr kan dcnna blanketl n)1iå5, tillsanrmans nrcd bhnkctt "h,lorion - l" I
Und(tl-r1Il

NrnnRnrdliwnrlc V lrå nr Nrmnfffl dlirEJ.: I Lrhs

Qrrra 7/åta& 8Zö fl f,q L,qS I

[l lr,Lrtioncnharllcrlrnh'ånlrrtionårct Yncrligiuruntttrskritirrbtlrrgaspåhlankcll"tliotiotr-ll"- Tulalaa,'rtalttmoltonircr

Grundfiirutsättninglf [Onr ingct annal ongcs irnoliuncn giillcr nednn .St1'rclscn ornbcdcs nL]gsarnt bcrlita dcrsa I

f

LJder:.lsift

Nurr{rtrrfrundr Irhlr \rmrlnntlliqnrlr

Urdtrrlrill L.ir* n ft

Nrrrnf&ngtilrnrlc Nrr!.ht.'rJdliurd.

lh.lrdin fi

Hih'rf,hdlidinil. lrh nr Nrnnfmrrlh rrrurr lolru

Urrderrtnfi

NrnnJmrl!rrulr Ldr nr

U ld. r tl:ri fl

:{,r' 
' 

Lf.hlC li.r n d. [-rh nr ],irnr. f.rtrlf rlrrdc

Strutligir sottr hir undcrlccklitt nrollrucn ar l'rrcnrngsntcdlcnrntlt olh all bcual.la tour mulionucr
lr'lotronsn ilr i sin hclhc! rnhl. y,rltanrlcn, dirckl stnlld lill lbrcningsstlntntrut, g Jl)'tclsrn- for bchendlrngi'tr*lul

cllcr fötcslå sl[nutl:ut "o// nu!ronett skoll urrje.r Ä!-.nr'rrrrl' Någrl 'sr',rr" linns r.lct alltsj cj ft'r sq'rclsrn all. a\'lilmnr
Sanrtlrga forrrringsntcrllcnrtwu, alllsi llvrn stlrcl:icrr, lrar n;rlrrrltgtr-ts riltt .'lll fir'8c kontntcntatct ntcd afiltdning al'm.rlt(rn.n
Nolcra docl< distillilioncn rnr.llan svu rrch korrurtrnturrr \tid frågor cllcr c,tn rulgol ,ir okl:ttt ljlt lilnlrg korrtakla uucdd kontaktpcrson 'i

1)hnr lclrlaftrriln arci F+'rr I

2014-0]AC 0707574568 arne.ni.eriksson(itrbrcd band,net

Urlu&ili' 4rJl funt lr rr',n[ lli lrl (r!!r laf!I
4

NmntiiltvJIrrrlr Lrh 'r Nr Irr.fn

Ånre Eriksson 7_56 l<. St\€ tr t 7v7

N{l Porkalcn (Projekt 2014 Nr I Sid 6)

Periodiskt underhåll hårdgjorda markltor Sl'eaborgsgatan och runt Sveaborgsskolan.

2014 -03- 3

Sg,relsen skrivcr:
"Projcktering urfiirts av ilSB och påbörjadcs ft;r tr'å år sedan och föreningen har fån skisser oclt ftrrslag som skulle

ändras och I'idareuNecklas. lt,{en de inblandade konsulterna har i llcra onlgångar hunnit sluta och ersåttas av n},a. Nu

vlintar r,i på det senastc lbrslaget i l'ilket bara Sr,eaborgsskolan och traksidan av Svcaborgsgatan skulle göras om. Kan

genornltiras vår-sonrmar.

FLI= Förfrågrtingunderlag

t f .;

iirm6fdrfi!'n.1. Ntrtrnfffi/dl.eEJ! Lch s
I

A lfw

Xim Ef.Yh\I ir. ! hd. Nrnrr-thrll rotdr lohar

!t:

I

Sl,relsens svar'
Underlaget fi)r "projekt Sveaborgsgutan" Jinns inorn kort att läsa på kontoret och på
hemsidan. Styrelsen anser att motionen iir hesvurad.
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Motion

Titel /Rubrik

TillBrf

Oc rnolioncn cn tilcUnrbrili for åtl ökad

I Skiv cn kort till motioncn,

ava Bcskriv hrr nårmarc dct motionen

e Ni öndtar an stårnnun skall fatta cu bcslut - angc då Ert fonl4g rill bcslut hår. l

Bi / Refercnser Ni bchowr bifoga bilagor cllcr angc rcferenscr då dcssa hrr och bifoga till motioncn l

lvtotioncn hru llcr ln lvtl mutionärcr. Yllcrligarc undcrskrillcr bifogas på hlanken "hlotron - ll" Torala anulcr morioltärcr' s
Grundfiirutsältningar tonr ingct anniil angcs i nrotionen gållcr ncdan. Sqrctsrn rmhcrtcs nog!ilmt bcalra rlcssa J

Samtliga sonr h0r undcrlicknsl molioncn 0r forcningrn*dlcnrnnr cxh rtl betråIilå som motion.ilrcr.
llolir:nctt ar i sin hclhe t, inkl. 1'rliandcn, dirch sttlkl till l'orcnrng,rstsmmsn. 11 st]rctscn, t'öl bchandhng/beslut.
L{oliurcn satrnff hclt fiigor och krrtvcn i dcnsnmma ilr g flll httr*t! rr:nr uppS,lldu vtrf0r sq'rclscn naturlrgtvrs varkcn hu all soka gr "n,,rr"
cllcr förcslå stArnman"{ru Nolionen skoll ut'.lrs ben'ara{'. Nigra "nar" finns dct llltså cj fol stlrclstn alt avl:rnrna
Sonrtliga lörcningsmedlcntmnr. nlltsä öt cn styrcl$cn, hu nanrrilgtvis r{tt ått avgc komnrentarcr mcd anledning 3\' molr(rn 1.
Notcr0 do{k distinktioncn mcllnn svur och kommcntarcr. Vid frågor cller om något rb otilart vor vanlrg kontaha utscdd konrahpcrr(n ')

D*ur lcltfmnrnmtr E nrril

2014-03'iF 07075'14568 årne. n i,eriksson@bredband, net

sÄÄ, !ofit *

NF,fiIorwdlistrt Nrhofslr dlrrF-1. b! nr

Årne Eriksson 756 t5n f4Lps 757

Extra Underskrifter I Orn cn modön har flcr ån två (2) molicnårff kan dcnnr btankcn nlujas, tillsammans mcd blankeu "lr,lorion .I'. I

Undsrlrift:

}fund!.trilirbd!: I-dr nr' NrmEfdrdimd!'

? rr(* 7A'tm - fiö )1 .Sne rls 77q
Und:rrlriR: /

lnt t n,\
Nmf,ftrtvdlrutrd. Ldr nr Ninnfmdlrr6d. I l-!b Vr,

L 07y
Undsr\iR:

Llh d Nhnfmdhrrn& l-aö r

Porkalas ord i narie ftireningsstämma Porkalag ord i naric förcn in gsstäm ma2014 Motion (forts)

Titel / Rubrik

Till Brf 2014

Oc motioncn cn titcl/rubrik för atr ökod

I

I

Uo&r:.krift

NnrIo*rllilndr ldrrr Nrmnli!ht{rInd.

Ltrdarlri ll thddrlnft

!{rnrafrm{irandc' l-gh r,r Nrmrdmrdiodc: l.* nr

undtrltrlll Ll ndcr rl ri ft

N'nrfdlrdhurnrltr lehnt Nrmn{rnrdhsndc l-ai tr

LJndcrrlriff Urdrrrlilfl

M2 Stambytc (Porkalen 2014 sid 6)

Att Styrelsen uppvis8r dålig kännedom om föreningens fastigheter, gett gravcrande faltafel åir väl känr vilket r'äcker
orovEckande mångå frågor om hur styrelsen fbrvaltar föreningens gemensamma kassa.

2011 -m- q

Styrclsen skriven

"Det övervägdes konsekvenser av successiva ätgärdsprogram eller reguljårt stambytc"

Ett lbr tidigt b).te av stammarna innebä? stora merkostnader för lågenhetinn

FU= Förffigningsunderlag.

M2 Stambyte (Porkalen 2014 Nr I Sid 6)

Att Styrelsen; Redovisar hur dcssa Tre Miljoner umynjats krona för krona/\/ad konsulturredningar
innehållcr/Redovisar hur upphandlingen gätt tilliVilka tog fram förfrågningsunderlager (FU)Atilka ftircrag ertrölt
FU?/Vilka anbud erhölls (Företag + anbudssumma)?iVilka deltog i anbudsuruärdcringen?,Vitkcn föredrog årcndet lor
styrelsen?A/ilka dcltog under dct sfyrelsemUle där beslut i ärendet togs?

lrå hrNhnfoftdli!r!& k5 nr Nrmfmdimdc

Styrelsens svar:
Underlaget till jlirslaget o,r, stantbyte kommer inom kort finnas på kontoret fi)r
avhiimtning eller att läsu på hemsidan. Materiolet innehåller ocksci infornration otrt

fi)nsterbytet och Kaskögaraget. Styyglssn snser utt ,rrotiorren är besvurad.



M3 Fönster (Porkalen 2014 Nr I Sid 6)

8:L 8:2
Motion

Titel /Rubrik

Till Brf Porkalas ord inari e fiiren in gsstämma Porkalas ordinarie ftireningsstämma2014 ltlotion (forts)

Titel / Rubrih

TillBrf 2014

Gc motioncn cn litcl/rubrik för all ökad
Gc mutioncn cn titcllrubrili för u ökad

nd/ Skrir cn kort till motioncn,

hår nermarc dct motioncn

Ni önstBr all si&nma.n skall fsfta ctt bcslut - angc då Ert trll bcslut hu. l

lOm Ni behovcl bifoga bilagor cllcr nngc rcfcrcnscr angc då dcs-rr hrr och bifoga bilagoma dll nrotioncn. I

Molioncn har flcr ån h'å molionårcr, \'ucrligarr undergkriftcr bifogas pÅ blankctt "l\,lotton - ll". 'l'otala anlatet moriontuer: f
Gfundftifutsåttningar [Om inger iluar angcs i nrotioncn glllcr ncdan Sryrclscn cxnbcdcs nogslml haLla rlcssa ]

Samtliga sont hu undcrtcckml molioncn ar (hrcning5mcdlcmmar oulr iltl bctrilkh sun moltontrcr.
lvto{ioncn år isin hclhct, inkl. yrtnndcn. dirclt stltld rill forcningssramnril\ tl st}rctsfl, för bchandlingöcslut
Nlotioncn saknar hcll frågor och krnlcn i dcnsmma tu d ao bcuatll som upp$llda varför sqrclscn nrturligrvis varkcn har irn söka gc "nur"
ellcr foresli slllmnron "att ,notioncn skoll ansts bes'arad'. Några "snrr'finns dct allLså c1 tbr stl.rclscn all dvltunna.
Santtliga lbrcningnrcdlcmmar, alllsA ör'cn slyrelscn, har nntuligtvis rön att ffr,g,c lommcntBrcr mcd anlcdning av morioncn.
Nrr{cra dock distinhioncn mcllan svar txh kotnncnlnrct. \rid frågor cllcr onr nigot ff oklefl var viinlig konrallta utscrld konraltpcrson .).

Dhnl Tahfornrrrnrrr f ilul

20t4.0.r-to 0707574568 arne. n i. erikss on fril bred ban d. nct

åm * o'u for td Lrl .{!il

Antc Eriksson 756 k, lytgos 77?

Extra Underskriftef IOm cn mo(ion lru flcr än Nå (2] motionårcr kan dcnna blankett nFtjns. tillsammans mcd blankcu "]r,torim - 1". I

3I

I

i 3t

I

Llndä*nn

Nrmfmdli6ndt Ijhr Nrfihf&wdlroEalc

Nnnf.rrndlionrlc Nrmnfrtldrundc

Uddn*rin

Nmilfodvdlirridc Lrh nr Nrmnlaihr{l'il'rrt! Ldr rt

Uodsibin'

Lrh nr Lc* u

Uodsr[ri0 Uldcrhft

NilrtrfntldliBtndc lsh rrr NrruL{mdrqndr. llhm

M3 Fönster (Porkalen 2014 Nr I Sid 6)

HSB konsulternas åtgardsftrslag år att fbnsten kommcr att behövås bytas....

lAU -a3-

rv ärendetn

FU = Förfråningsunderlag

Styrelsen: redovisar kostnaderutvecklingen för fönstren sista ären./ Redovisar förnsteraltemuiv: teknisk information,

['p, funktion/Redovisar vilka tog ham forfrågningsunderlaget (FU), Vilka fliretag erhöll FU? Vitka anbud crhötls
(Företag * anbudssumma)? Vilka deltog i anbudsutvärderingen? \rilka (i HSB) föredrog ärender för sq'relsen? Vitka
deltog under det sty'relscmötc dår beslut i ärendet togs?) Vilket datunr besluter togs.

L'ad anlrif|

NnnihdedliGnd€: lirnntls$Jlir&4. lJhtr

/7tfn, Dttz L 5

Nmnfofr'dliund.r . :-t I lih hr Nmnfmvrllirgvl-

a c 0q/ t0l1 
-n,

.r$MnffflYdlr!rnå. lrl\ nr NrhÅfffiilirhda tdr M

StltrglsgTls sy,uy;

Se svur till fiiregående motion



-

Motion

Titel /Rubrik

TillBrf Porkalas ord inarie liiren in gssuimma Porkalas ord inarie liirenin gsskimma
zOt4

9:1

Ri(/"LA
17-7Ea7

rsta

3t

2014

9:2

3t

Motion (forts)

Titel /Rubrik

TillBrf
Gc rnotionen cn ritel/rubrik for m okad

Oc motioncn cn titcl/rubrik fttr an 0ksd

rund / Inl Slriv cn kort till moriongr.

B*kriv hår nårmile det tnotion n

e [Om Ni önskår afl ståmrnan skall fatta cn bcslut - då Ert förslag till beslur htu. I

Bi / Referenser [om Ni bchovcr hrlagor clltr angc rcfcrunstr angc då desra hår och bifoga

Extra underskrifter I Om cn molisr har flcr ån h'å (2) motionårcr kan *nne blankctt n]lrjas, rillsammans mcd blartctt "]rlotion . t-, l

iIrrd.' l-ö nr: F"Enfntydlisd.. I-drnr* t71rr+ 7/ab& {2o ts4 F+LnS 757

till motiorcn. j

,lbnftlrtyillisrd.i - )if Fnldodlipndc lrtt d

lJnlsrlrift'

l\llnnlltn6i0ndc Nrmnfa-hdfimde. l.hr

Llodadcill

lln&ru!rift tJd.[LnFl

Nr{ilff,.lvdlilrdc Inlnt Nlnrnfrqiliglrdr I elr rrr

UhJflrtilft: Uod(rfrn

d

L'orlo*rill

hT

lvlotioncn har llcr rn Ni motionarcr, Yttcrligarc underskiflcr bifogas på blanlicn "lr{otim - 11". Totala anralcr nrotiontucr

Grundftirutsfittningnr [om ingct annqt on3cs i motioncn gallcr ncdan Sry,rclscn onrbcdcs nogssmr bealra &ssa ]

Santlliga sorn har undcrlccknal molioncn år förcningsmcdlcmm[r osh att beralxl surn trlotiontrcr.
Ä'totiottcn ltr r sin hclhct. inkl. yrlinndcn. dirckt st{lld till lbreningrsråmmun, 1j sryrelscn, för behanrilingrbeslur.
It'tolioncn saknar hclt frågor och kravcn i.dcnslrnma llr cj att bttralm srrrn uppl,ftar vuior sq,rctscn nirurligt ,rs yarkcn har atr söka gc -n,ar'.
cllcr rorcslå stnmnrfln 'hr, äorro, eu s]iall anses bcnvrad,. Nigra .,sror,' 

finns det alltsÅ cj föi st],rrtscn an ivllrnna.
Sanrtliga lbrcnrng5mcdlcmmar, alltsÅ ilvcn slyrclscn, har nurruliglvis ratt trlt avge lomnrcÄtarcr mcd allcdning åv motiopcn.
Notcrn dock distinktioncn mcllsn sr'år och kotnmenturcr. Vid fiögor cllcr onr nlgo ar oklart lar ytnlrg kontahn urscdd kontaLr;xnon r)

loilt qt c+tl

Arnc Eriksson 'r56 k, E nu'bs +Tq

tr{4 OVK

Att styrelsen gcr redogörelse till orsaken varfbr OVK inte ännu är gokänd av mydighererna som kosrat
lägenhetsinnehavarna miljoner/Redovisar hur upphandlingcn gån till/Vilka tog fram förfrågningsunrJerlaget
(FU)Alilka företag erhöll FU?/Vilka anbud erhötls (Företag + anbudssumma)?Ärilka deltog i
.rnbudsulvårdcringen?/Vilken törcdrog ärendet för sgrp6lssn?Ay'ilka deltog under der sryrelsemöte där beslut i årendet
togs?

M4 OVK

Miljoner fbr OVK och ventilationen icke gokänd i mänga huskoppar.

]S^8. : Bcst. räniioren,
nr 249 i Slhlin. Or.g.nr:71

Eox 6002. 1ö4 06

av ärendet

2Aft

FU= Förfrågningsunderlag

SQtrelsens svar:
För bostadsrättsfiireningen Porkalas samliga huskroppor nred bostäder Jinns det goclkända
OVK-protokoll.
Idag saknas in4rg i Jiireningens portar, ,nen styrelsen korrrrrter inom kort se till att denna
information siitts upp.
För den som iinskar finns protokollen tillgängliga att se på Jöreningens expedition.
Under 2013 och 2014 pågår OVK i santtliga lokaler i hostudsrättsfiireningen och frir tillfiillet
åtgärdas de anmärkningar sorrt giorts.

20t4-03'.0 0707574568 arne.n i.eriksson@bredband.nct



M5 Arsrcdovisning

-4,

Mollon

Titel / Rubrik

Till Brf Bporkalag ord inarie liirerr ingsstärnma 20t4
10: L

3t

20t4
1O:2

3t

Moiion (forts) Till Brf

Titcl / Rubrlh Oc nruliorxrr rn lrtclirubrrk för an okad

Ef trr undcltkriftcr I Orn cn tnolitrn har llcr on wl {2) nrotronircr krn &nnr blankctt nyrtlas, tillramrnanr mcd bhnlicrt "Mcrion. l" I

Ur&r:ltdft

Nmnfmrdliuodt I rl' nr NranfltrJlidhdt l-d nr

Undflrlri0

NrnrfiLrrrll ir'r/. bh nr Nrnnf*rdranilr kln

uhdcrkrif, t Vdsrtrifi

Hmrrfcmdlionde \Srqftndrurndr Ldr !

Un,lcr1lnt LbJotIn(t

Nsxfomdlittndc l!hnr Hrmr,{6di!rndr Lch n

Urldn*ri(t

Liimtrl&rr{ll(raJa Lrl, ru Nrmnfotrdhu& ldru

Porknln s ordinarie fr reningsstämma

Gc lrtoliOnrn rn titcl/rutrril for an okorl

Bn lt $kriv cn ktxt lill rrroliorrn

Bc hlr n[tmnrc dcl tnolronrn

lottt Ni 0nskar att slgrnnlan skall fatts cu bcslul - di Ed fffslag lill bcslut htu. I

/ Referenser [Om Ni bthör,er bitoga hilagor ctlcr ln6c rcfcrenscr då dcssa hir ch bifoga bilagorna till nrotioncn I

illolioncn hnr Ocr ån lr'ä molion&cr. Yltarligalc undcrskrifler bitbgar på blantctt "Motion . ll' Ttrala anrilct nrotionitrer:

Grundftlrutslittninga f [orn ingct iulrirl lngm a nrflioncn gatlcr ncr.hn Sqrclsen onrbcdcs nqgsonrt bcrkla rtcssr. I

Santtligl 50il hat undcdccknal ntnlioncn trr fftcnrngsttcdlcnrrrrrr mh atl bcrrlklr sml ntotion,iitct.
Itlotionen är i sin hclhel, inll. lrlandcn, rJirckt stalld till forcorngsstitrnman. q1 stlrclscn. lor hchnnclling/hcslut.
Molioncn satnrr hcll frågor och kravr'n i dcngurmn rr g att brtrakta sLrn uppfl,llda varfo. rhrclscn norurtrtrlri vrrksn hgr in söka !r "rr$r-
cllcr forcslå sllrnman"att 'raotiotrn s*oll anscs bt,narut' NÅgra'.n'or'' finrrs dct alllsi ej fö, sqrclscn rn srlimna.
Santtligo lbrcningsrncdlcrnmrr, alllsfi [r'cn st1'rclscn, har naturlig,tvir rÄll ålt rlgc liomnEnrarcr nrcd lntcdntng rv mc{ioncn,
Notcto dock distinhioncn mcllirn svar och konrnrntlrcr. Vid frtgor cllcr om nögu år oktart var vlnlig kontlkta utscdd lmtahpcrson r).

tr I'll0 4.nrurl L'qln rhift

j

Ntmtrfddydliqrd.: Llh ft

Arne Eriksson 756 Bn F4tfrs 75V

lr{5 Ärsrcdovisning

Styrelsens oviUfl genom åren att r€dovisa, mörkläggn, desinformera vad den gemensra kasan an\,ändcs tillär
bcdrövlig.
Sryrelsen ska kunna redovisa nred hög transparens föreningens (lägenhetinnehvarnas) rÄkenskaper
Med styrelsens antipati lill redovisning väcker många frågor från lägenherinnehavama.

20t4 -w

av lirendet

ng€ns gemensåmma kassa användes till utan att "rubba" huvudstrukturenredovisa vad föreni

Tidigare gc$ förslag hur styrelsen enkelr kan

Ex på kostnader $0m inte redovisats:

Ex, Juristkostnaderfdr årsstämmor,

SE: 'http://brfrorkala.com/images/myPDFDocs/Motioner20l3iMotion_E2,pdf'

Alt styre ag som wlvlv

(-

Nrxrtrfidr rlliEfld! I rli nr Nuilrliflrrrlit.nrlr

tTtf& 1a k. gne 0s 1+

tailu

NmdfdilvrilondC I Nrmnlöh\clrnnd. Allr'|{

h

NdhllnarlrorDg. l-!h nr NrtuImilr!r{.

Styrslsslls s1,ctv;

Styrelsen kun inte to ställning till en ofitllkontlig ,rtotion sot, inte innehåller den
information sorr, ,rrotionären hänvisar till. Styrelsen Jöreslår stt nrotionen uvslås,

2014-03t@ 070757456E arn e. n i. e ri kssonfdbredband. ntt



M6 Felnnmälon

:l

Ll,:1
Motiotr

Tircl / Rubrik

l'ill Brl' Porkala.g ord irraric ftircn ilrgsstärnma
Porkaln s ordinarie ftiren ings.ståmma20t4 Motion (forts) 'l'ill tlrf 20 t4

11r2

3t

(ic tttoliutrrltt cn ltlclJrrrbtrk ftrr iltt ok[rl

nd / Inledn Slrir, cn korl till nrotioncn

Besklivn av nltnr!rc dcl nrotioncn

[Onr Ni onslior att stiinrnlån skall falta ctt bcslur - angc då En lorsl trll bcrlut hlr. l

/ Referenser [onr Ni br:hörrt brfogo hitngor cttcr rtfcrcnscr angc dö dcssl hår or:h bifoga bihgornl trll nnlioncn. I

lvloliolen hrr llcr ån lvi molionltrcr l'ttcrligrrrt underskrilicr bifogar på blattkcll "[,lution - ll", Totata nnhlcl ntolronörer .?
Gfundliiruts$ttningaf [Onr ingct flnnirt nngrs i motioncn gållcr ncrlan. Sarrclsen onrbcdcs nogstnlr bcalta rtcssa J

Sarrltliga sottl hJr (ndcrtcclinrt mplioncn är lbrcningsnrrdlentnrrr och all bctrnLla sorn iltrrlionårcr.
Nlotioncn år i sin hclhct, inkl. lrlandcn, dirckt sltlld till l'tucningsstitmntrn, qj stlrclscq lbr bchnndling,trcrlut
IUulioncn salnnr hclt frågor och l'ravnt i dunsanrrua år d att lrtr*tn sotrr upp['llda varfr]r ltyrclscn noturhgtvrs varkcn hrr an sölo gt "slar"
rllrr ftrrcsfdst[mnren -rrrlartrrioren skt/lotse.r år-n'orod'. Nign "nrr- linns dcl alllsicj f<rr sl]'rrlscn att alllnrna
.Snnrtlign foluningsnrcdlcnrmar. alltsil älen slyclscn, har n;rtruhgtlrs rått flll lt3c k)tnrtrtntirrcr nrcd anlcdnrnS 0r, nrolrr)ncl.
Notcrrl rlock drslinktronr:n nrrllan svar oDh kolnmcntartr. Vrd liiignr cllcr rrrtt rtågot iir oklart rnr r,anlig Lontalln utsrdd konlahlxrson rl

f)rilrf,r Tclcftnrrunarrr foril

20r4.034@ 0?0?574s68 ame, n i. eriksson@bred band.net

DilsAritt') lircn urdd lrn IurrrltFnsn, s orn flr lrl oÖ r.rtril lJndrnln0

NJnrfatrrl'lrr,dr L:t u

Ante Eriksson 756 l<, s l'4F 12 S 774

I

Titcl/ brik Oc r$otionclr cn trtcl/rubrik för utt tikad

EXtfn UndefslfriftCf I orn cn ntotion hiu flcr [n tr,å (!] rnr,rlionurcr lm dcnne blankctt n]Itju, trllslnrnont mcd blalkctt "Motror - l' t

lJnd.rrlnft

Urdcrr&rfi

nt

Undartdft: lla&rrtn0

NffinafiR'lliänd. Llh nr Nrenfshdlsndt I

Urdcrrtnfl

NlMfomgi!rhd. Lrh rr {rnrnfsndlrendr

n: tlo:knkift

Nnrfor$dlirLrndc Nhrlh!t!.tli{i"d. l-åil

{

M6 Felunrnulan

För'att en hög kvalitet pll faslighctsskötseln ov lbr€ningcns hstighetcr och lgh (exkl. inrc undcrhåller) ör dcr vikligt a1
få de bocndc alt fclanrnöln de fel sont upplilcks snarast rntijligt. Dessutorn måste fclanrntlningama hunreras på ett
effcktivt och professioncllt $lilt. Anmälttingarna skall snarasl möjligr tillstållas ansvarig cnrreprenör liir åtgärd inkl.
egcnkonlrolloch dokurnentation av vidtagna lllgärdcr. Dcn som giort cn felanmälan skall på en cnkclt och såkcrr sötr

kunna få en slatusräppott av den fclanmälan sonr gjorts. Beklåmmande att intc dcna fungerar idag.

A) Den son gör en felanntillan erhåller inget unikt felanrnölningsnumnten'ärcndcnummcr

B) Statusrapporlcring lill den boendc görs inte, Detta år viktigt om felåtgårdcr dröjer elter blir ofullsrånrJigt eller
felaktigt utlbrda. Eflersläpningen i fastighetsskötseln är dessutom fiir närvarande m)'ck€r hög

C) Förtrocndet förföreningens ltanlcring av fclanrnälningarär'ynklig vanr,Lrocndes vilia an göra l'elanrnålningar
minskar.

EX: Ar,talad tid med enlrcprcnörffelanmälan: lngen kornmer/lngen årgard.

ct

20t{ -03-
Bristcr glil lande fclanrnäln in gar:

Att Sryrclsen fiirl:åftmr hantcringcn av fe]anmälningama så aft dc brister som |1.fts fram i motioncn (sc punkt A - C
or,an) ålgärdas.

Nr'trfnfrrlli6hdr bh nt N rnt tln trlli rrr rh tril M

tT tf() bfr

20t{ -03-

n-rmD(fitrdlirrrd. /./ ,tt . f I rl,n \ r rn n f(ily rlh r taaa trl nr

L 0 0?/
LtrlFAnn

Sl,relsens svur:
Sl,relsen Jö,'eslår biJall till yrkundet och att styrelsen uppdras utt lösa detta.



Köpa släpvagn

L2:L
13 :1

I\'Iotion

Titcl / Rubrik

TillBrf porkals ord inarie föreningsstämnra )atE Till Btf

(ic |lt[liorrun cn litcl."rubrrk tor Jrt (ik3i

Brf'Porkalas rrrdi narie fiiren ittg-ss1åmnta 2(i t.t
t-ic nrolionrn rn trtrl.tut'r il firr irri iikarl

l\totion

T'ilel / Rubrik l',r I

Ba nd / Inledni .\Lnl cn kLrrl trll nrolroncn

nrn av et forts llcskrY hsr rltrmilc dit motloncn ler

ntle lOnr l'ir-rnsl:ar rtt s[rmmiln r];all latll cil b<slut - ungc då Lrt lbrs till bcslLrt hnr l

u
Grundftirutsiit(ningarlornrrif,cr jrntlrlångcsrnnlroncnsrllcrnrJ:n Stlrclsrnonhcrlcsnog:-i:mtb<u[,t;rdrrsl ]

Surttlrg.r surt ltrr undctlrc[nlt tttottontn ir ltrrcntnusrtrrtll(nul.u \rc!t.lll lL'trJLl:r ililr o)talton:rcr
\'ftiltr.tttcn lrl t srn hclhct rnll vrklndcn, drrckt stallJ trll I'orcnrnrsstirrnnrrn. q1 sllrclsrn. tirr lrrlri rr.llrrrl:'[rrilrrr

cllcr ftrtc:li\ shnllnJn "it!l iltiliitf{t.rÅrr/,trrnl,l hrrturuf ' Nllcra ".rrgr" l'nrrli dct llllat cl lbr st};clscn ltt ivlrmna
Sr.nttltga lirrcntnrlstncdlcntmar, alltsr iircn:lt lrlrrrr. lrrr nalrrt liglr ts tåtl Jtt xr tll Lrrnintcr:l:rcr ntcij r.lcdnrng ;r' nlrtroncn

3 T

Bn nd / Inletlnin Skrrl cn krrrl hrk In irJn trll nrottoncn I

Bcskriv ar'ärendet Bc(l:rit h:1r niir dcl mollrrncn

fknndtl()ruNririrrl.rrilttstirnmrnsl:rll f:tractlhc:lut -rngtdilirtlbrslagtrli hc:;lulh:r I

All mcdlc:nrnrarrra engagerar sig nlcrn i boendet tiir atl rnirrskn kcrstnaderna liir r'år gcntcnsinrtna kassa.

Att stugr'ärrlar pr.rvas cxcnrpcl på e n är.

f / RCfCfgns0f [()rri Nr tvlliilrr brlirga h:l:grrr r:lL'r arrti( rricrt;Lrtr;rrge Jr dcru li:.r rrr'lt [rrft,!r.r ['rl:-t:'r:: n:l tnc:rr]:)cn l

Grundfiirulsättningarl()nrnpct;linirliinålL:rr;rntruar:',g:llcrncdrn Sr)r(lt(ntrnttJcsnnr::ntll.c.iLt.rdt'r:';r J

S:rrrllillir soril lru trnrJrrtc;InBl nhrlr(itt(n itr lirrcntncsnrc.llcrlrnlrr (th Jll l{ltilLtil so[) rnolri]ntrcr
Nlolronrn ut r.ctn hcll',cl, llrLl trL.rnJcn, drrckt -stallJ trll li]rcnilrg\\titrr:nrJn. q,1 ::1;clrr'n ltrr I'ilurrrLllrtrg hr-.lul

$;11;1t Iigrit litrcning:;tncdlcnrntat , irlll ir ilr ( |l 5lll c l5cn. hrt naturlrSl r rt IJrll ill ii\ Ec L(irlmrr]tltcr ntcJ irll|rJrr tr:g :t I nl(rlI o;lca

I )rtur,.

l0ld-0_t-_10
l0 I 1-01-lt, ort 55.1,t406,t u I I is,s ioberArilibrcdband.nr.'t

... ,-'t 'I t rrrJr rl.r rlt

I

Starta stugvärdar på pruv ctt år!!!!!

Åtl stäntttran bcslutar att fiircningcn ska köpa cn släpr,rgn och upprlra till st1'relsen an (rrdna det pralitiska och bcsluta
tlnl h-\'reskoslnaden.

Styrelsens fiirslsg:
Avslag

Lårra slilpr"agn

?011 -

Det skulle !'ara bra om lörcningcn hadc cn bilsläpvagn sonl tnedletllnlarna kunde låna rill cn låg kostnad

För att hålla kr,rstnnder ncrc så ta in slugr'ärdar igen i rår Brf Porkala.

Alla andra har llSB s Brf har en strtg!ärd runt onr i Stockhohtl

\Iarftir ska vi inte ha någon sonr br1'r sig olll \'åra brrcndc och kt-rstnader

lljälpcr till att tä franr alla felanntälningarna snabhare. 2014 -03- 3 i

I 
rasti ghcrtsskötarrras hj älpreda t i I I r, åra I 8 fasti ghete r !

Stugl'är'riar lreltör's litr att hjälpa Printär ettlrr'pre nör.

Stugl'årdar bchör,s till åten inningsrunrmcn ltir saker sonl hlrr lämnas utanfiir fiir rappirrlcring.

Flanrfor entreer och bakonr ingångar till lc'kalcr lastighcter.
'I'r'iittstugor ska kollas osh titta clicr att städnlaterial inte saknas.

Höst och r,åntädnirrg i tr.ättstugor och enlreer krkalcr cxcnlpel .5! ans h.rkal.

U tcbclysning sonr ti I lhr.'ir ftrrcningcn.

H issar inl'iind igt utr,:indigt

Kltrltcr liir rapportering bortagcs snarast.

.,\nslagstar,lor som ska rcnsas från ganllnål information till aktuell inftlrmatic'n-

N,lctllcmmarna får kännedortr Lrrn silt cgct boende.

Bilaga: I Chccklista

Ililagn: 2 Kostli'inlag

1

085 '106,1

t.tll:r Sjiibcrg

'i,,1

,zf^t e SO ct-' lllln S.ititri:rg 94 ,,\rnc Lriksson 7,i {t
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Brf Porkala - Föreningskonlorel
Box 6002 164 06 KISTA
Besöksadress: Sibeliusgången 36, bv, Akalla
Org. nr. 716417-7987
Tel.: *46 I 750 66 30 Fax : + 46 I 7515771
r',IL;rl:t ,r k'li.! ( 

"r'r] . rv'y,v O:tLala or0

&sma
L3 z2

13 :3

Kostnadsuh'eckling stl,relsearvotle resp ersättning till stugr'ärdar 2002 - 2009

3
!

I

l

l

>
2,5

1.75

t Styrelso - An,ode /
(Slyr€lse - An,ode
2Oo2J

+ Styrelse - Arvode +

Extra ers. / iStyrelse -
Arvode + Frtta ers.
20o2l

ostugvårdar - Lon {rel.
2002)

r KR / (KPl 20021

1.5

1.25

..,
I

0,75

0.5

2002 2003 2001 2005 2006 2008

Kiillor Ar.sredovisninganra lör tlrf f'orkala 200] - l0(,9
SCB

Några slutsatscr (:009 rcl. 20fl!)

KoslrratJen liir stugviirdlr ( kr,,'ronderingsti l l fäl lc ) har varit helt olör åndrad

KPI har ökat 9.85 1"

Sty'rr--lscn nn'odc r--lkl. c-xtracrsättnins har ökat nred ti9 1".

St!'rclscns an'odc inkl. ertracrsilltning ltar iikat nred I -5-5 9i,

LJtlrvckt i kronor glilltlc' ltrr l00t)

Styrelse - arrodc : 2.l9.tll0 kr
Sty'rclsc - c.\tra L-rs. l8l .1i00 kr

Totalt St.r'rclsc: {31.620 kr

75?.

2,25

2

x

I

203920(t7

t.'E: "

I-lus 2 Sveahorgsgatan 6 - l0 \rilningsplan: 6 Leh:36
Stugvärd Tel (a): Tel lb):

Tr_alpuppgångar:
Lysrör

Port \/ån OK Anmärkning

Ör'riet
Hissar: J

Hissdiirr
Hiss - inr,åndigt
ör,rigt

s-te-4-u!gi-
Klotter:
Anslnqstavlor:

Dörrar (uh'änrliga): Port F/I}
Portar - framsida 3

Kållardörrar 1

]lnrk:
Kälhrc:

Larnpor - källareång
Lanrpor - firrrådsgångar

Port Lsh

SK

- förråcl 36

Tr'ättstuga: Rum
'l'\'iittmaskin

4

--Iirrtnlte'forktunrlare
7

1

Torkskåp
Ir"langel

Stiidnraterial

Styrelsens svar:
Styrelsen ftireslår avslag på motionen
då detta redan ingår i avtalet fi)r
fastighetsunderhåll.

Itonde rin n utftird:
Undcrskrift:

Daturn: TitI:

Kontnktn mig - gällande:

I (l)

Stugr'flrdar - liin: 96..160 kr



Det går att hämta oredigerade (utan överstrykningar)
kopior av motionerna på Föreningskontoret för dem

som så önskar.


