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§ 14.2. Förslag till arvode för valberedningens ledamöter och distriktsombud  
 
Bakgrund: De nya stadgarna som föreningen antog på extra föreningsstämma 2015-01-25 
ger utrymme för att, utöver nuvarande styrelse respektive revisorer, ”valberedning och de 
andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman”, enligt § 17 Dagordning och 
punkt 14 skall kunna få arvode.  
 
Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att arvode skall ges till Valberedningen och på 
stämman valda ombud till distriktsstämmor. Valberedningens ordförande erhåller 5 procent 
av ett prisbasbelopp och dess ledamöter 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Ombud till 
distriktsstämmor erhåller 2,5 procent av ett prisbasbelopp.  
 

Styrelsen hemställer till stämman att anta styrelsens förslag på arvode för 

valberedning och ombud till distriktstämmor. 

  



§ 23.1. Förslag till förändring till nyttjande av föreningens  
”stora samlingslokal”.  
Bakgrund: Ordinarie föreningsstämma 2013-10-30 beslöt, enligt styrelsens förslag, till en 
omdisposition av den tidigare lokalen för uthyrning till att bli en lokal i föreningens regi.  
Anledningen till styrelsens förslag 2013 var att lokalen hade varit svår att hyra ut beroende 
på dess läge och brist på tillfart.  
 
En upprustning av lokalen genomfördes under 2012-2013.  
 
Lokalen visade sig vid en kontroll med berörda myndigheter dels  
- vara överdimensionerad i antalet tillåtna personer i lokalen avseende utrymningsvägar.  
- sakna bygglov och inte vara tillgänglighetsanspassad för funktionshindrade.  
 
Styrelsen beslöt på sitt styrelsemöte 2015-02-09, för att undvika dryga sanktionskostnader, 
att stänga lokalen i dess egenskap av samlingslokal och ta upp frågan om dess framtida 
användning på stämman.  
 
Styrelsen har gjort en mycket preliminär kostnadskalkyl för de arbeten som bör göras för 
infria myndigheters krav för tillåtelse till max 50 personer samtidigt i lokalen samt för 
tillgänglighetsanpassning för att komma till och från lokalen samt att vistas i den. Kostnaden 
för det arbetet bedömer styrelsen inte är förenligt med föreningens ekonomi för en sådan 
lokal.  
 
Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att lokalen återgår till att vara en lokal för uthyrning.  
Styrelsen hemställer härmed stämman att anta styrelsens förslag att nuvarande  
lokal för uthyrning, se nedan ritningar, återigen blir en lokal för uthyrning. 
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bilagan nr 1 - 2015 
 

Medlemmar & Boende  
Föreningen hälsar alla nya medlemmar med familjer välkomna och önskar de som flyttat från 
föreningen lycka till. Under året har 13 st lägenhetsöverlåtelser skett vilket är 3 st fler än 
föregående år. 
Vår nya lekutrustning, på plats under 2014, har glädjande nog fått många nya små 
användare.  
 
Hyresgäster 

I föreningen hyrs det ut 2 lokaler till icke föreningsmedlemmar.  

Lokalen på baksidan av port ETV 35 hyrdes tidigare ut till Mälargrodden HB. Under våren har 

lokalen fått en ny hyresgäst, Pemabel AB. Ut mot Erik Tegels väg bedriver Sussan Andalibi 

sin frisersalong. 

 

Expedition 

Till expeditionens onsdagstider har medlemmarna kunnat komma med olika ärenden och 

frågor, köpa nycklar, boka samlingslokal och gästlägenhet samt anmäla sitt intresse till 

parkerings- och garageplats mm. 

Ny brevlåda 
Inför starten av fönsterbytesprojektet har föreningen under våren 2015 skaffat en 

säkerhetsdörr till expeditionen vilken inte försågs med brevlådeinkast. Alla meddelanden och 

brev lämnas därefter i föreningens nya brevlåda vid källarnedgången på baksidan av port 23. 

Medlemsinformation 
Föreningens informationskanaler är GunillaBladet (med aktuell information om vad som 

pågår i föreningen), föreningens hemsida www.gunillabrf.se, informationsblad i brevlådor för 

särskilda projekt, portanslag och anslagstavlor. Att observera: Facebookgruppen är inte en 

kommunikationskanal för föreningen, utan en grupp medlemmar emellan. 

Stadgar 
Kopia på stadgarna, som antogs under verksamhetsåret, kan fås på expeditionen och finns 

även att ladda ner från föreningens hemsida. Nya medlemmar får kopia på stadgarna vid 

Nyckelgenomgångs- & Informationsmötet med representanter för styrelsen. 

Överlåtelse-, pantsättnings- & andrahandsavgifter 
Överlåtelseavgiften, vilken är 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av säljaren som erhåller en 

faktura efter godkänd överlåtelse. Pantsättningskostnaden är 1 % av prisbasbeloppet för 

varje pantsättning. Pantsättningskostnaden debiteras via avgiftsavin. Nytt under våren 2015 

är avgiften för andrahandsuthyrning om 10 % av ett prisbasbelopp per år. Den debiteras 

månadsvis via avgiftsavierna (i vissa fall kan avierna redan gått ut varför de debiteras 

retroaktivt på senare avier). För andrahandsuthyrning krävs alltid tillstånd av styrelsen. 

Ansökningsblankett finns att hämta på expeditionen. 

 

  

http://www.gunillabrf.se/


Fastigheten 
Föreningen har en digital underhållsplan som ger styrelsen ett förträffligt verktyg i 

planeringen av det periodiska underhållet i fastigheten. Den gör det även möjligt att planera 

framtida projekt (både mindre och större) samt deras kostnader. Underhållsplanen 

uppdateras årligen och används som underlag i styrelsens budgetarbete. 

Fastighetsyn genomfördes i samband med den årliga uppdateringen av underhållsplanen. 

Vid den framkom bl.a. behov av ommålning av tvättstugor, renovering av källartrappor, att 

vissa trapphus saknar dörrstopp samt behovet av beskärning av träd och buskar i närhet av 

husfasader. 

Projekt & Entreprenörer 

Under slutet av verksamhetsåret påbörjades bytet av föreningens fönster, ett arbete som 

förberetts under större delen av verksamhetsåret genom upphandling av konsulttjänster, 

fönsterentreprenör, bankkrediter och med tillhörande bygglovsansökan för projektet. 

Till föreningens projektledare utsågs Lars Y Larsson (med tidigare erfarenhet av större 

projekt i föreningen så som t.ex. stam- och badrumsrenoveringen 2005), som konsult utsågs 

Johan Edding från ÅF Infrastructure AB, som besiktningsman Peter Breiman från Breiman 

Konsulter AB och som fönsterentreprenör Dalkarlarna AB. 

Då ett byte av fönster skulle komma att påverka ventilationen och eftersom det var dags för 

OVK samt att det framkommit problem med igensatta ventilationskanaler, upphandlades en 

ventilationsrengöring, OVK och ventilationsinjustering. Som entreprenör utsågs Solna 

Sundbybergs Sotningsdistrikt Renare Kanaler AB  

Balkongerna – besiktning 

I samband med att fönsterbesiktningen genomfördes har även en kontroll av 

balkongräckenas fastsättning utförts.  

Tillsyn av lägenheterna 

Har skett i samband med lägenhetsöverlåtelse. Syftet var att säkerställa att föreningens 

fastighet hålls i gott skick. Den är inte att likställa med en besiktning. 

Förändring av lägenhet 

Ombyggnader av lägenheter kräver alltid skriftligt tillstånd.  Ansökan skall lämnas in till 

styrelsen omfattande både beskrivning och ritning. Efter att styrelsen godkänt 

åtgärd/ombyggnad och när den är avslutad låter föreningen göra en besiktning. Syftet med 

den är att säkerställa att åtgärden inte har påverkat fastigheten. Kostnaden för besiktningen 

faktureras medlemmen och den utförs av lämplig representant för den yrkesgrupp åtgärden 

berör. 

Mangelrummet 

Styrelsen har under vintern tvingats stänga mangelrummet p.g.a. säkerhetsskäl. En tidigare 

beslutad säkerhetslösning om att manglarna skall förses med nyckellås utreds. Dessutom 

kommer det att ställas krav på de medlemmar som kvitterar ut nyckel att de skall ha fått 

genomgång/utbildning på vår stenmangel. 

  



Vår utemiljö 

EFS AB har klippt gräs under sommaren efter beställning och under vintersäsongen hållit 

våra gång- och körbanor snö och isfria i möjligaste mån och det gäller även våra tak. 

De gemensamma städdagarna under 2014, 11 maj och 5 oktober, samlade ca 20 

medlemmar vardera.  

Under sommaren 2014 fick gårdarna varsin permanent grill och nya möbler. Då grillning 

visade sig störa närboende grannar utformades det grillregler som användarna har att följa. 

Plattsättning har anlagts mellan port 29 och 31 på det område som tidigare var rabatt. 

Föreningens kommunikationsnät (Bredband, telefoni samt TV/radio) 

I maj 2014 installerades den sista biten i gruppanslutningen med Bredbandsbolaget för 

bredband, TV och IP-telefoni. Under våren 2015 har medlemmarna kunnat hämta ut nya TV-

boxar för TV-mottagning. 

Vid lägenhetsöverlåtelse kontaktar säljaren Bredbandsbolagets kundtjänst och registrerar en 

överlåtelse av den utrustning som lånats för TV och eventuellt bredband. Om så inte har 

skett kontaktar köparen Bredbandsbolagets kundtjänst för att beställa abonnemang för TV 

och eventuellt bredband samt IP-telefoni.  

Ombud för grannsamverkan & HSB:s distriktsstämma 
Karin Jonasson har varit föreningens distriktsombud och har med stort engagemang hållit i 

föreningens GrannSamVerkansgrupp (GSV). 

Karin eller José Luis Fernandez har deltagit på trapphusmöten inom fönsterprojektets ram för 

att informera om grannsamverkan. 65-70 hushåll har varit medlemmar i GSV, av dem tillkom 

10 nya i samband med fönsterprojektets trapphusmöten. GSV ordnade den 10 juni 2014 ett 

informationsmöte om Märk DNA med närpolis och leverantör av Märk DNA. 18 personer 

deltog varav 10 från vår förening. 

PUB 
Under verksamhetsåret har det genomförts 5 PUB-kvällar i föreningen med start kl. 19.30 i 

föreningens samlingslokal. 7 – 14 boende har deltagit per tillfälle. Syftet med kvällarna har 

varit att föreningens medlemmar ska ges tillfälle att under trevliga och enkla former träffas 

och lära känna varandra. Information om PUB-kvällar har anslagits i portarna. 

Daglediga 
Daglediga har under hösten 2014 och våren 2015 träffats en gång i månaden från mitten av 

september till slutet av maj. Träffarna sker på onsdagar mellan 14:30 till 16:30 i 

samlingslokalen med undantag av decemberträffen som sker i annan lokal. 8 - 13 personer 

har deltagit per tillfälle. Det dricks kaffe och någon av deltagarna har med sig kaffebröd och 

det brukar vara rikligt. Sen är det också väldigt mycket prat. Tanken med träffarna är att lära 

känna varandra och bli trygga i omgivningen och kanske hjälpa varandra med saker som 

man har svårt med. 

  



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, föreningens hemsida www.gunillabrf.se, eller på anslagstavlor i portar, 

miljöstugan, tvättstugan etc. 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till våra stadigvarande entreprenörer och deras personal som 

ser om vår fastighet:  

EFS AB, vår fastighetsskötare. 

PZ-städ HB, vår städfirma. 

Fastum AB, vår ekonomiförvaltare. 

 

Styrelsen och föreningen vill också rikta stort tack till följande medlemmar. 

Maria Svahn och José Luis Fernandez som på egna initiativ ställt upp och gjort fina 

arbetsinsatser för föreningens utemiljö vilket har resulterat i en vacker och trevlig 

boendemiljö. 

Lars Berggren som tagit ett stort ansvar för att städa upp i snickeriet. 

Agneta Nordahl för ovärderliga hjälp med informationsmaterialet i samband med fönster- 

och ventilationsprojektet. 

Karin Jonasson för engagemanget i GrannSamVerkansgruppen. 

Kristina Pettersson för engagemanget i Dagledigverksamheten. 

Yvonne Christensson för engagemanget i PUB-kvällarna. 

 

 

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss samt för det intresse medlemmarna 

visat för föreningens angelägenheter. 

 

  

http://www.gunillabrf.se/


EGNA ANTECKNINGAR 
 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 



FULLMAKT  

 

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de 
bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har 
denne bara en röst. 

  

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får bara företräda en medlem.  

 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Fullmakt ges till __________________________________________________________ 
 
 
 

att företräda (namn på bostadsrättshavaren) ___________________________________ 
 
 
 

med lägenhetsnummer i __________ 
 
 
bostadsrättsförening HSB Brf Gunilla i Stockholm 
 

 

Underskrift bostadsrättshavare:  

 

 
____________________________ ____________________________  
Ort  och  Datum  
 
 
 
____________________________ ____________________________  
Namnunderskrift bostadsrättshavaren 
 
 
 
 
 
Fullmakten behöver inte vara bevittnad.  

 



   

 

 

 

 

 

  

 

 



 


