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Får man rabatt här? 
 
 

Gott om ryggar som inte ryggar för 
arbete fanns det! 

 
 
 
 
 

 
Det gäller att ha säckar  
som inte säckar ihop! 

 
 

Men där har ju jag redan sopat! 
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Adress                                   Telefon                                                          Organisationsnummer 

HSB Brf Gunilla                            08-761 06 27                                                          702000-8152 
Erik Tegels Väg 23 Kv 
SE-163 40 SPÅNGA 
 

Till medlemmarna i Brf Gunilla 
 

Vi översänder årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2006-05-01 till 2007-04-30 
samt kallar till ordinarie föreningsstämma 
torsdagen den 25 oktober 2007 kl 19.00 
 
 
Styrelsen arrangerar i år en enkel vickning efter stämmans slut. Mat och dryck 
skall beställas i förväg varför det är nödvändigt att Du lämnar anmälan, om Du 
vill deltaga vid vickningen, till vicevärden senast den 21 oktober. 
 
Om Du inte önskar deltaga i vickningen är styrelsen tacksam för att Du ändå 
anmäler dig på den blankett som finns i ”Komplement till 
Årsredovisningshandlingarna”. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ANMÄLAN 
 
Jag/vi önskar deltaga i den efterföljande vickningen:       Antal personer:_____ 
 
Önskar att dricka!  Vin _____     Öl _____     Annat _____ Ange vad ________ 
 
Namn: ________________________ Uppgång: ______ 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Följande frågor bör styrelsen ta upp under punkten Övriga frågor. 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
Övriga frågor lämnas till vicevärden senast 21 oktober. 





 
Adress                                  Telefon                                 Organisationsnummer 
HSB Brf Gunilla           08-761 06 27                 702000-8152 
Erik Tegels Väg 23 Kv 
SE-163 40 SPÅNGA 

 

DAGORDNING 
 

för HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Spånga 

torsdagen den 25 oktober 2007, kl 19.00. 

 

 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt ordförandes val av protokollförare för stämman 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av 

röstlängd. 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två personer som rösträknare samt att jämte mötesordförande justera 

protokollet 

6. Fråga om kallelse behörigen har skett 

7. Styrelsens årsredovisning 

8. Revisorernas berättelse  

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Beslut i anledning av föreningens överskott enligt balansräkningen 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Fråga om arvoden för styrelse och revisorer 

13. Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år.  

14. Val av tre styrelsesuppleanter på vardera ett år  

15. Val av revisor och suppleant på vardera ett år 

16. Val av tre distriktsombud 

17. Val av valberedning.  

18. Motioner från föreningsmedlemmar   not 1 

19. Övriga frågor anmälda före stämman   not 2 

20. Information från styrelsen 

21. Avslutning 
 
  

 
Not 1  Motioner skall enligt förenings stadgar vara inlämnade till styrelsen före augusti månads utgång. 

          Inkommen motion presenteras senare i Årsredovisningen med tillhörande styrelsens kommentar. 

 
Not 2  Övriga frågor skall anmälas minst en vecka i förväg. På denna punkt ”Övriga frågor”  

          fattas inga beslut av stämman.  
 

OBS! 
 

Plats för stämmans genomförande kommer att anslås i portarna 
tisdagen den 23 oktober. 
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Adress                                  Telefon                       Organisationsnummer 
HSB Brf Gunilla           08-761 06 27  702000-8152 
Erik Tegels Väg 23 Kv 
SE-163 40 SPÅNGA 

HSB:s Bostadsrättsförening Gunilla 20 i Stockholm 
 

Årsredovisning 
 

Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Gunilla med organisationsnummer 702000-8152 i 

Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 

2006-05-01 till 2007-04-30. 
 

 

Förvaltningsberättelse 
Föreningen bildades 1958-09-16 och registrerades 1958-10-31. Föreningen äger och 

förvaltar fastigheten Gunilla 20. 

 

Föreningen har under räkenskapsåret upplåtit 111 st bostadsrätter som lägenheter, om totalt 

7 271,5 m
2
 fördelat på 11 st 1:or, 35 st 2:or, 48 st 3:or och 17 st 4:or samt 1 st lokal som 

bostadsrätt, 189,5 m
2
. Föreningen har dessutom 4 st lokaler i fastigheterna, om totalt 

273,5 m
2
, som har hyrts ut till icke föreningsmedlemmar. 

 

Förutom HSB Stockholm har föreningen 144 medlemmar vid räkenskapsårets utgång. 

 

Under året har 15 st lägenhetsöverlåtelser skett vilket är 2 st fler än föregående år. 

 

 

Styrelse 
Styrelsen konstituerade sig efter föregående föreningsstämma och har haft följande 

sammansättning: 

 

Ordförande  Lars Y Larsson, vald 2005 

Vice ordförande Yvonne Christensson, vald 2006 

Sekreterare  Anders Mild, vald 2005 

Ledamot  Magnus Lindberg, vald 2006 

Ledamot  Leif Bornestrand (utsedd av HSB Stockholm) 

Suppleant  Jonas Ahlinder, vald 2006 

Suppleant  Ewa-Lena Thellman, vald 2006 

Suppleant  Ulrica Vestman, vald 2006 

Suppleant  Pär Markgren (utsedd av HSB Stockholm) 
 

 

Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av Lars Y Larsson, Yvonne Christensson, Anders Mild och 

vicevärden Ulf Gahnold, två i förening. 

 

Revisorer 
Revisorer har varit Melly Karlsson, vald av föreningen, och BoRevision AB.  Vald 

revisorssuppleant har varit Suzanne Insulander.  
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Spånga 07-10-15 
HSB Bostadsrättsförening Gunilla 

Valberedning 
Valberedningen har utgjorts av Sonja Sigvardsson och Lars Berggren. 
 

 

Ombud till distriktsstämma 
Magnus Agerfalk och Karin Jonasson har varit föreningens distriktsombud. Karin har 

dessutom ingått i styrelsen för Distrikt Spånga/Tensta.  
 

 

Sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2006-10-26 och närvarande var 27 st röstberättigade 

medlemmar. Styrelsen har hållit 8 st protokollförda sammanträden. 
 

 

Anställda och entreprenörer 
Fastighetsskötare och vicevärd har varit Ulf Gahnold. Arbetstiden för Ulf har varit måndag, 

onsdag och torsdag kl. 07:00-16:00, tisdagar kl. 07:00-19:00 samt fredagar kl. 07:00- 13:30. 

Expeditionstid har normalt varit tisdagar mellan kl. 18.00 till 19.00 men har även förlagts i 

anslutning till styrelsens möte. Anslag har satts upp som informerat medlemmarna om 

expeditionstid. 

 

Maries Städ och Puts ombesörjer städningen i vår fastighet. 

 

För det löpande underhållet har entreprenörer anlitats i begränsad omfattning för mindre 

arbeten och då behov uppstått under verksamhetsåret. 

 

Sjuklöne- och småföretagarförsäkring har tecknats. 
 

 

Arvoden 
Styrelsens arvode framgår av årsredovisningen. 
 

 

Ekonomi 
Styrelsen tog inför Stam- & badrumsrenoveringen fram en femårig likviditetsprognos där samtliga  

beräknade kostnader, räntor, amorteringar samt periodiskt underhåll lades in. Den prognosen  

har efter det att Stam- & badrumsrenoveringen genomförts reviderats och bägge dessa prognoser har  

indikerat att resultatet för aktuellt verksamhetsår blir ett år med underskott i den storleksordning som 

redovisas i denna årsberättelse! Även de två nästkommande verksamhetsåren kommer att redovisas  

med underskott för att därefter vända till ett positivt resultat. Detta förutsatt att den budgeten som  

styrelsen fastställer inför varje verksamhetsår ej överskrider budgeterade ramar. 

Styrelsen har likviditetsprognosen som instrument inför eventuella kommande avgiftshöjningar. 

Det bör noteras att det är styrelsens uppfattning att föreningen fortsatt har en god framtida ekonomi  

vilket även är styrelsens fortsatta strävan. Det planeras, se vidare i redovisningen, några 

 underhållsarbeten som måste genomföras i denna femårsperiod, vilka kan påverka ekonomi och  

avgifter i föreningen men som situationen är just nu kommer det ej heller att bli någon avgiftshöjning  

vid kommande årsskifte. Styrelsen ber att få återkomma efter budgetarbetet våren 2008 om hur och  

ifall en avgiftshöjning kan bli aktuell 1 maj 2008. 
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Överlåtelse & pantsättningsavgifter 
Styrelsen har tagit beslut om att införa avgifter vid överlåtelse respektive pantsättningar som 

skrivs/avtalas efter den 1 november 2007.  

Bägge avgifterna skall erläggas av säljaren och blir för en överlåtelse 2,5 % av basbeloppet samt vid 

pantsättning 1 % av basbeloppet. 
 
 

Fond för inre underhåll 
Styrelsen har tagit beslut om att fonden för inre underhåll skall avvecklas. Hur, när och utformning av 

denna avveckling kommer styrelsen att återkomma till. 
 

 

Fastigheten 
Skyddsrond och årlig fastighetsbesiktning har genomförts. 
 

 

Grannsamverkan, Husvärdar & Medlemsvård 
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp under föregående verksamhetsår att ta fram ett åtgärdspaket 

för respektive rubrik som styrelsen efter redovisning kan applicera i sitt arbete för att 

förbättra och främja kontakten mellan föreningens medlemmar. 

Karin Jonasson, föreningens distriktsombud, boende i port 9 har genom sitt engagemang 

lyckats få fram en väl fungerande GrannSamVerkangrupp (GSV) som har samordnat både 

städdag och Pubaftnar. Deltagande vid dessa evenemang har varit stort och fler av dessa 

aktiviteter kommer framöver. 

GSV hade två upptaktsmöten i januari med representanter från Närpolis, Lokala brotts- och 

drogförebyggande rådet i Spånga-Tensta (LOBRÅ), Stadsdelsförvaltningen och Folksam och 

totalt 43 medlemmar deltog i mötena. 

GSV består i dag av 7 st kontaktombud samt 45 st av våra hushåll! 

Informationsblad om verksamheten i GSV kommer regelbundet att utdelas till de medlemmar 

som är med i Grannsamverkan. 

 

Utöver detta kommer styrelsen att införa medlemsträffar för våra nya medlemmar och med 

deltagande från GSV. Se mer under medlemsinformation. 
 

 

Hyresgäster 
I föreningen hyrs tre stycken lokaler ut till icke föreningsmedlemmar.  

Demolition Men AB hyr den bortre lokalen i hus C, baksidan av port ETV 35 och hitom dem 

så huserar Engelsk Trädgård HB. Ut mot Erik Tegels väg bedriver Sussan Andalibi sin 

frisersalong. 
 

 

Medlemsinformation 
 
Då ny medlem inflyttar i föreningen får de en informationsfolder där nästan allt som en 

medlem bör veta om vid sin inflyttning till Brf Gunilla finns angivet. Denna 

medlemsinformation uppdateras regelbundet. Vicevärden utger dessutom GunillaBladet med 

aktuell information om vad som pågår i föreningen 
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Föreningen har en hemsida, www.gunillabrf.se, framtagen av styrelseledamoten Anders Mild. 
Förutom dagsaktuell information finns även en del historik inlagd. Det är väl värt att både 

besöka hemsidan och TV-information regelbundet. 

Styrelsen kommer under hösten att införa informationsmöten för nya medlemmar och dessa 

möten avses ske kvartalsvis och representanter för GSV kommer att närvara. Lätt förtäring 

och därefter sker en visning av föreningens gemensamma utrymmen. Kallelse kommer att ske 

till de nyinflyttade medlemmarna 
 

 

Klotter och inbrott 
VI har under verksamhetsårets drabbat av klotter både utmed Duvbovägen, på huspartier 

samt bilar kring vår parkeringsplats. Inbrott har skett i bastun samt i några källarförråd och 

ovälkomna besök har skett i Miljöstugan. Styrelsen uppmanar medlemmarna att när 

iakttagelse av personer och händelser som avviker från det normala  kontakta styrelse 

och/eller GSV 
 

 

Radonmätning 
Mätning har genomförts i 30 st lgh, två st i varje port, under verksamhetsåret och resultatet 

visar på att dessa lägenheter ligger klart under de maximi-gränser som gäller för föreningens 

lägenheter. Medlemmarna i uppmätt lägenhet har erhållit mätprotokoll och redovisning 

kommer att ske på stämman. Styrelsen har beslutat att förbättrad mätning skall ske i de 

lokaler föreningen hyr ut till icke medlemmar. 
 

 

Renovering av stammar och badrum 
Under hösten kommer garantibesiktning att genomföras då det snart är två år sedan som 

projektet och slutbesiktning genomfördes. Medlemmar vars lägenhet blir föremål för denna 

besiktning kommer att aviseras. 
 

 

Snöröjning 
Snö som föll under gångna vintersäsongen har förflyttats antingen under ordinarie arbetstid av Ulf 

Gahnold och/eller av föreningens egen snöjour 

 

 

Gårdarna 
Den runda gården, vid portarna 21 till 35, har åtgärdats med att allt buskage har tagits bort 

och ytorna försetts med ny gräsmatta. Den ovala gården, med lekutrustningen har ännu ej 

åtgärdats. Det är styrelsen avsikt att det sker ytterliggare kompletteringar/förändringar på 

bägge dessa gårdar under 2008.  
 

 

Komposterna 
Två komposter har förflyttats bakom hus C och definitivt bestämmande av deras placering har 

styrelsen ännu inte tagit ställning till. 
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Takomläggning 
1988 genomfördes den senaste takomläggningen. Väderleksomständigheterna har tärt på 

taket likväl som på gesims- och stuprännor som har utsatts för de temperaturförändringar 

kring nollpunkten som sker under vinterhalvåret. Styrelsen har nu tagit beslut att Nynäs Tak 

AB kommer att både genomföra tilläggsisolering samt omläggningen av befintliga tak. 

Arbetet kommer att på börjas inom kort och färdigställande kan om det blir en mild 

höst/förvinter vara avklarade före jul. Reservation för otjänlig väderlek föreligger. 
 

 

Portalerna 
Det kan väl inte undgå någon att det saknas klinker i portalerna. Ett långvarigt projekt som nu 

styrelsen har förhoppning om att kunna färdigställas under våren 2008. 
 
 

Underhållsplan 
Föreningen har upprättat en underhållsplan vilken är ett arbetsredskap för styrelsen om 

framtida underhållsarbeten i vår fastighet. Förutom nämnda takomläggning så bör det inom 

kort ske en inventering av fönstren, både karm och båge. Ulf har vid sina ”Tillsyn av 

lägenhet” noterat att träet i vissa lägenheter är dåligt. Styrelsen avser att ta fram underlag 

innefattande status samt förmodligen då även kostnadskalkyl och förslag på utförande för att 

tas upp på en stämma.  
 

 

Årsavgifter och hyror 
Den senaste avgiftshöjning med 4 % genomfördes den 1 januari 2006 helt enligt den plan 

styrelsen hade presenterat för ett genomförande av stam- och badrumsrenoveringen. Efter 

framtagen uppdaterad likviditetsplan ansåg styrelsen att det ej var nödvändigt med någon 

ytterliggare höjning för 2007. Styrelsen har uppfattningen att det inte skall behöva bli någon 

avgiftshöjning den 1 maj 2008, men budgetarbetet för nästkommande verksamhets år, som 

sker under våren 2008, kommer att ligga till grund för om det blir eller inte blir 

avgiftshöjning. 
 

 

Årets resultat 
Förslag till resultatdisposition 

 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanserat resultat  1 873 003:- 
Årets resultat                        -979 247:- 
S:a                          893 756:- 
 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
Uttag ur yttre fond  
motsvarande årets kostnad   -226 624:- 
Överföring till fond för yttre underhåll 
enligt budget      200 000:- 
Balanserat resultat     920 380:-  
S:a      893 756:-  
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Slutord 
 
Styrelsen vill slutligen uppmana varje medlem att både vara aktsam om vår fastighet och 

vara observant på den information som ges från föreningen oavsett om det är i 

GunillaBladet, den interna TV-kanalen, föreningens hemsida, www.gunillabrf.se, 
 eller på anslagstavlor i miljöstugan, tvättstugan etc. 
 
Styrelsen vill återigen rikta ett tack till Ulf Gahnold, både som fastighetsskötare och 

vicevärd, för hans insatser under året. Ulf har en öppen och trevlig kontakt med våra 

medlemmar och han har dessutom initiativförmåga vilket gynnar vår förening.  

 

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till Mona Ohlinder, Mats och Toni Gustavsson, 
Marianne Williams, Knut Olsson, Maria Svahn och Lars Danielsson som på egna initiativ 

ställt upp och gjort fina arbetsinsatser för föreningen vilka har resulterat i en vacker och 

trevlig boendemiljö samt ett tack till Karin Jonasson för henne engagemang både i 

Distriktstyrelsen och i Grannsamverkan gruppen. 

 
 

 

Vi vill tacka för det förtroende som visats oss samt för det intresse medlemmarna visat för 

föreningens angelägenheter. 

 

De avgående styrelsevalda ställer härmed sina platser till årsstämmans förfogande. 
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FULLMAKT 
 
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de 
dock endast en röst tillsammans. 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, 
annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående  avses – förutom 
make eller sambo – föräldrar, syskon och barn. 
 
Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad samt 
gäller högst ett år efter utfärdandet. 
 

- - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  
 
Ort: ________________  Datum:________________ 
 
 
Fullmakt för: ___________________________ 
 
 
Att företräda (namn på bostadsrättshavaren): ________________ 
 
 
Lägenhetsnummer: _____________ 
 
 
 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning 
 
 
 
 
Fullmakten behöver ej vara bevittnad 
 
 
 

Brf Gunilla 
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   Brf 
 

 
 

Undrar varför det heter “skottkärra”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skottspole då? 
 
 
 
 
 

Komposterna flyttades. 
 

 
              

 
 
Arbetet är snart avslutat!  
 
 
 
 
 
 

Layout: Lasse Larsson 
Text omslagets sidor: Anders Mild 
 

 

 

 

 

 




