
 

 

ÅRSREDOVISNING 
HSB Brf Gunilla i Stockholm 

  

Verksamhetsåret 

2015-05-01 till 2016-04-30 
  



 

 

 

  



HSB Brf Gunilla i Stockholm 
 

Ordinarie föreningsstämma 2016 
 

Datum/tid: 2015-10-24, kl 19:00 
 

Plats: Fristads samlingslokal, Cervins väg 15 A 1tr, Bromsten 
 

Dagordning   
 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
7. Val av minst två rösträknare 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
10. Genomgång av revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
17. Presentation av HSB-ledamot  
18. Beslut om antal revisorer och suppleant 
19. Val av revisor/er och suppleant 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
22. Val av ombud och ersättare till distriktstämmor samt övriga representanter i HSB 
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 
23.1. Förslag till förflyttning av grillen som är placerad på gården port 7-19  not 1 

24. Övriga frågor anmälda före stämman not 2 
25. Föreningsstämmans avslutande 
 

Not 1 Styrelsen hemställer till stämman att anta styrelsens förslag.  
 
Not 2 Övriga frågor ska anmälas minst en vecka i förväg. På denna punkt ”Övriga frågor” fattas inga beslut av 
stämman. 
 
Rösträtt, ombud och biträde 
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:  
- På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. 
Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. 
- Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt 
- En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den  som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud. 
- Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får 
bara företräda en medlem. 
- Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. 

 
    /Styrelsen HSB Brf Gunilla i Stockholm 
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Medlemmar & Boende  
Föreningen hälsar alla nya medlemmar med familjer välkomna och önskar dem som flyttat 
från föreningen lycka till. Under året har 19 st lägenhetsöverlåtelser skett. Detta är 6 st fler 
lägenhetsöverlåtelser än föregående år. 
Vår lekplats har glädjande nog fått ännu fler nya små användare.  
 

Hyresgäster 
I föreningen hyrs det ut 2 st lokaler till icke föreningsmedlemmar. En lokal är vakant under 
reparationsarbeten. 
Lokal Erik Tegels Väg 35 KV hyrs av Pemabel AB. 
Lokal Erik Tegels Väg 3 hyrs av Sussan Andalibi 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. 
 

Brevlåda 

Meddelanden och brev har kunnat lämnas i föreningens 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 föregående verksamhetsår, 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. 
 

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 vid besiktning och används som underlag i styrelsens budgetarbete. 
Fastighetsyn genomfördes av den nya styrelsen luciadagen 13 december 2015. 
 
  



Projekt & Entreprenörer 
Under verksamhetsåret avslutades bytet av föreningens fönster och föreningen har efter 
verksamhetsårets slut erhållit Slutbesked från Stadsbyggnadsnämnden. Styrelsen tackar Lars-
Yngve Larsson för väl utfört projektledarskap för föreningens räkning, konsult Johan Edding 
från ÅF Infrastructure AB, besiktningsman Peter Breiman från Breiman Konsulter AB och 
fönsterentreprenör Dalkarlarna AB för väl utfört arbete. 
Solna Sundbybergs Sotningsdistrikt Renare Kanaler AB har under året avslutat genomgång av 
våra ventilationskanaler, ventilationsdon och justeringar av dessa samt OVK. HSB:s snickare 
har i samband med detta anlitats för att åtgärda de fel som uppmärksammats. 
 
Balkongerna - besiktning 
I samband med att fönsterbesiktningar genomförts har, under det gånga året, fortsatt kontroll 
genomförts av balkongräckenas fastsättning. Dessa är nu slutförda. 
 
Tillsyn av lägenheterna 
Tillsyn har skett i samband med fönsterbytet. 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 innehållande både beskrivning och ritning. Åtgärden kan påbörjas först efter att 
styrelsen godkänt åtgärd/ombyggnad. 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 
Mangelrummet, som av säkerhetsskäl varit stängt sedan vintern 2015, har under våren 2016 
öppnats och manglarna har åter tagits i drift. De är dock låsta och för att få mangla kontaktar 
man föreningens nyckelansvarig för att personligen kvittera ut nyckel till den mangel man 
önskar nyttja. Innan nyckel erhålles ställs det krav på medlem att ta del av och skriva under de 
ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som gäller, samt då det gäller stenskivemangeln, 
genomgå utbildning.  
 

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. Det gäller även våra tak. 
De gemensamma städdagarna 10 maj och 20 september 2015 samlade ca 15-20 medlemmar 
vardera. Bla har rabatter rensats och gödslats, kanter rensats och sopats, buskar beskurits och 
körytor sopats.  
Grillarna öppnades i samband med städdagen på våren och stängdes i samband med städdagen 
på hösten. Grillreglerna har uppdaterats till sommaren 2016. 
Lekparken får, förutom årliga besiktningar och en underhållsplan, veckovis tillsyn och vid 
behov åtgärdas brister och plockas skräp. Det har kommit upp två olika skyltar efter 
verksamhetsåret. En är en obligatorisk Hänvisningsskylt som ska visa nödvändiga uppgifter 
för lekparken. Den andra skylten är ett Förbud för husdjur att vistas inom området och förbud 
att röka inom området. Det är barnens lekplats och de ska kunna vistas där så säkert som 
möjligt och obehindrat. 
  



Upphandling av trädborttagning för våra sjuka träd och beskärning av våra vildvuxna syrener 
visade sig svårare än väntat då den varma våren gav fåglarna tillfälle att häcka tidigt. I 
gengäld tog träden i tillfälle att ge oss en ovanligt rik blomning, något vi saknat de senaste 
åren pga deras sjukdom. Trädgårdsgruppen har återuppstått men ej hunnit med något möte. En 
första arbetsuppgift är hur utemiljön ska förnyas varsamt utifrån den grund som finns, så det 
blir lättskött och trevligt. 
Nytt sedan i vintern 2016 är att styrelsemedlemmarna turas om att plocka skräp på 
föreningens tomtmark. 
 

Föreningens kommunikationsnät (Bredband, IP-telefoni och TV) 
Föreningen har flerårsavtal med Bredbandsbolaget för bredband, TV och IP-telefoni. Vid 
lägenhetsöverlåtelse kontaktar säljaren Bredbandsbolagets kundtjänst och registrerar en 
överlåtelse av den utrustning som lånats för TV, bredband och IP-telefoni. Om så inte har 
skett kontaktar köparen Bredbandsbolagets kundtjänst för att beställa abonnemang för TV, 
bredband och IP-telefoni i den mån dessa önskas samt lån av utrustning för de samma. Vid 
önskan om utvidgning av de tjänster som nyttjas eller vid problem kontaktas 
Bredbandsbolagets kundtjänst. 
 

Ombud för grannsamverkan 
Karin Jonasson har med stort engagemang hållit i föreningens Grannsamverkan (GSV). 
Karin eller José Luis Fernandez har även detta verksamhetsår deltagit på trapphusmöten inom 
fönsterprojektets ram för att informera om grannsamverkan. Utskick med information från 
GSV och från närpolis har skett regelbundet till föreningens medlemmar via e-post. 60-65 
hushåll har varit medlemmar i GSV. 
 

Ombud för HSB:s distrikt 
Karin Jonasson och Elin Malm Lindberg har av årsstämman valts till föreningens 
distriktsombud i HSB. Föreningen har rätt till 2 ombud. Ombuden deltar på HSB:s 
distriktsstämma. 
 

PUB 
Under verksamhetsåret har det genomförts 4 st PUB-kvällar i föreningen med start kl. 19.30 i 
föreningens samlingslokal. 8 – 12 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 2015 och våren 2016 träffats en gång i månaden från mitten av 
september till slutet av maj. Träffarna sker på onsdagar mellan 14:30 och 16:30 i 
samlingslokalen med undantag av decemberträffen som sker i annan lokal. 8 - 13 personer har 
deltagit per tillfälle, någon har kommit och någon har försvunnit från gruppen. Någon av 
deltagarna har med sig kaffebröd och det brukar vara rikligt. Tanken med träffarna är en 
kravlös gemenskap, där syftet är att just få träffas, fika och prata med varandra. 
 

Julgransplundring 
För första gången genomfördes en julgransplundring i föreningen helgen efter Tjugondagknut. 
Detta inföll söndag 17 januari då det var dags att ta ner våra 6-meters granar på gårdarna. Det 
bjöds på kokt korv och varm choklad på lekplatsen. I närliggande källargång fanns fiskdamm 
för barnen.  Deltagandet var stort och humöret på topp.  



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 AB, 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. 
Karin Jonasson för engagemanget i Grannsamverkan. 
Kristina Petersson för engagemanget i Dagledigverksamheten. 
Yvonne Christensson för engagemanget i PUB-kvällarna. 
 
 
I år vill föreningen särskilt uppmärksamma och framföra ett stort tack till våra jubilarer när 
det gäller förtroendeuppdrag för föreningen.  
Leif Bornestrand, vår HSB-ledamot, har suttit 20 år i styrelsen. 
Lars-Yngve Larsson har haft förtroendeuppdrag för föreningen i 30 år, varav 24 år i 
styrelsen och 6 år som revisor. 
 
 
Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss samt för det intresse medlemmarna visat 
för föreningens angelägenheter. 
  



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.  
 

  



 
 
 

         



 


