
Protokoll

ftirt vid ordinarie ftireningsstiimma i HSB:s bostaisrattsftirening Bergshamra i Solna
onsdagen den 9.e maj 2012 kl. 18.00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna.

1. Oppnande av stiimman
Foreningens ordfiirande Per-Otto Walter fcirklarade stiimman 6ppen.

2. Vad av ordfiirande vid stiimman
Till sttimmoordftirande valdes enligl styrelsens fiirslag Kerstin Frykberg
Andersson frfln Bostadsriitterna som tackade ftir stiimmans ft)rtroende.

3. Anmiilan av ordfiirandes val av protokollfiirare
Av stiimmans ordftirande utsigs Ulrika Olsson till protokollft)rare.

4. Godkiinnande av rOstliingd
Rdstliingden faststiilldes till totalt 98 rcistberiittigade medlemmar, varav en
fullmakt.

5. Faststiillande av dagordning
Efter justering av stiimmoordftiranden si flyttas punkt 17 (frhgan om arvoden)
upp efter punkt 12 och punkt l8 utgir (gar under dvriga iirenden).
Numreringen korrigeras diirefter.

6. Val av tvi justerare, tillika fbstriiknare, att jlimte ordfiiranden justera
protokollet
Till att jamte ordforanden justera dagens protokoll utsigs Briu-Marie Ryd6n
och David Liljequist.

7. Frflga om kallelse behiirigen skett
Stiimman konstaterade att kallelse till stiimman skett pi behdrigt stitt. Dock
tinskar medlemmarnaatti framtiden erhilla kallelsen direkt i brevlidan och att
irsberiittelsen delas ut minst en vecka innan stiimman.

8. Styrelsens irsredovisning
Dennis Kjellin och Per Johannesson presenterar verksamhetsberiittelsen med
hjAlp av en PowerPoint presentation och svarar sedan med hjalp av Christofer
Wilson pi frigor fran medlemmiuna. Sttimman besl<it sedan att efter
genomging och frigor lagga styrelsens irsredovisning ftr 201I till
handlingarna.

9. Revisorernas beriittelse
Stiimman besklt att ldgga revisorernas bertittel se till handlingarna.

10. Beslut om faststiillande av resultatriikningen och balansriikningen
Sttimman besldt att efter genomging faststiilla de framlagda resultat- och
balansriikningarna. -r



11. Beslut i anledning av fiireningens vinst eller fiirlust enligt den faststiillda
balansriikningen
Stiimman besl<it att faststiilla den i irsredovisningen ftireslagna
resultatdispo sitionen.

12. Beslut i friga om ansvarsfrihet i styrelsen
Sttimman besl<it enigt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ft)r verksamhetsiret
201t.

13. Friga om arvoden
Stiimman beslcit att gh valberedningens forslag till mdtes och bevilja styrelsen
4,5 g&nger prisbasbelopp att ftjrdela inom sig samt en flexibel del ph2
prisbasbelopp som kan anviindas ut<iver ordinarie styrelsearbetet, dvs ft)r att
erstitta eventuella inkomstbortfall i samband med jobb i fdreningen. BAda
beloppen exklusive sociala avgifter. Stiimman bifrll iiven forslaget att ge
interna revisorn 10.000 kr samt en ersiittning pi 10.000 kr till valberedningen
att fordela inom gruppen, dven htir gtiller beloppen exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamOter och suppleanter
Valberedningen presenterade sitt ftirslag och de foreslagna ledamritena och
suppleanterna presenterade sig inftir for stiimman. Sttimman besldt att till
ledamtiter och suppleanter i styrelsen viilja i enlighet med valberedningens
ft)rslag:

Or dinar i e s tyr e I s el e dam ot e r
Per-Otto Walter Omval2 ar
Mikael Gabrielsson Omval2 6r
Dennis Kjellin Nyval2 6r
Pernilla Aittamaa Nyval2 ar

Kvarst6r ett ir gcir Ulrika Olsson och Per Johannesson.

Suppleanter
Samuel Malmviirn Nyval2 6r
Lisa Karbelius Nyval I 6r

15. Val av revisor och suppleant
Valberedningen ft)reslog Lerurart Sundqvist som revisor (nyval I ar) och Eva
Lindqvist som suppleant (nyval 1 6r). Stamman valde dock att inte godta
valberedningens ftirslag, i stiillet beslot stilmman attviiljaEva Lindqvist till
revisor och Lennart Sundqvist som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning
Stiimman beslcit att till valberedning viilja Maria Hiltunen, Staffan Lrifmark
och Lisa Nyberg Peldan med Maria Hiltunen som sammankallande.

17. Erforderligt val av representation i HSB
Stiimman beslcit att <iverliimna 6t styrelsen att utse representanter i HSB. -l



18. Ovriga anmlilda iirenden.

Behandling av motioner till stdmman, se trilagor l-9:

Motion I

I.Flaggning; Jon Hallgren 6tar sig att skcita flaggningen i ftireningen.
Stiimman beslutar att dtirmed anta motionen.

2. Mdlning ov mur: Stiimman bifbll styrelsens fiirslag att avsli motionen.

3.Iufrlning av dt)rr: Stiimman anser motionen besvarad.

4. Information: Starnman fiireslar att de som vill ha information i brevlidan
kan anmtila det till styrelsen och anser diirmed motionen besvarad.

5. Fdrteckning.' Stiimman anser motionen besvarad.

Motion 2

Rengdring av soplairl
Stiimman anser motionen besvarad och bifaller motionen.

Motion 3

Relining
Sttimman anser motionen besvarad.

Motion 4

Ov e r nattni n g s I a gh e nh e t
Stdmman anser motionen besvarad.

Motion 5

Garagetaket
Sttimman anser motionen besvarad.

Motion 6

S op s ort e r ing av mat aufall
Stamman beslutar att bifallen motionen.

Motion 7

Utredning av tidigare styrelser.
Stiirnman beslutar genom omrristing (niira enhiilligt) att bifalla styrelsens
forslag. .l



19. Information om pigiende och kommande verksamheter

Sttimman ansig att information skett ttipalAe undEr tidigare punkter.

20. Avslutning av stiimman

Styrelsen tackade av Lisa Thorsdn och Christofer Wilsson som avgick i
samband med denna st6mma. Stiimmoordftirande tackade de niirvarande fcir
engagemang och visat intresse och fiirkarade stiimman avslutad.

Ulrika Olsson
Protokollforare
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Briu-Marie Ryden
Justerare

*,mrq,,Mk
Justerare

Kerstin F
Stamnord/brande
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Motion 1

Motion til l Arsstdmman 9 maj20L2

L Flaggning. Kan styrelsen utse n6gon, som skoter flaggningen, Stminstone p6
allmdnna flaggdagar.

Z. Milning av muren pi garaget utmed g6ngvdgen Lostigen - Bjornstigen. Den dr
inte vidare vacker.

3. MSlning av dorren vid damfriseringen - klottrad.

4. Efterlyser info, som den tidigare styrelsen skickade ut med jdmna
mel lanrum.

5. En forteckning over vad som ingir i foreningens itaganden och vad vi sjdlva fdr
betala - ex. byte av packningar i kranar, stopp i koksavlopp och badrum.

Med vdnl ig hdlsning ,

Olle Sjostedt
Lostigen 32 '

t6.3.2012

Styrelsens svar:

1. Angiende flaggning
Styrelsen bifaller motionen under forutsdttning att nigra personer i foreningen kan ta
pi sig ansvaret att skota detta.

Styrelsen fiiresli r dd rfiir:
Att stdmman beslutar att styrelsen vid ndsta informationstil lfdlle skickar ut bn
forfrigan om detta.

2. MSlning av muren pA garaget
Styrelsen avsl6r motionen med motiveringen att utredning fortfarande pig6r om vad
som skal lgoras med garaget.

Styrelsen ftiresli r ddrftir:
Att motionen avslSs.

3. M6lning av diirren til l damfriseringen
Den hdr typen av uppfrdschning ingir i den lopande driften och styrelsen tar odksi
lopande stdl lning t i l l  ndr saker m6ste underhi l las/milas.

24
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Styrelsen anser ddrmed:
Att stdmman skall anses motionen besvarad.

4. Information
Styrelsen har under 2011. kommit ut med 8 informationsblad. Under foregiende
verksamhetsir, dvs 2OtO, gick information ut 3 gSnger enligt verksamhetsberdttelsen.
Vad styrelsen ytterligare gjort dr att prioritera kort och snabb information, fore en
omfattande som endast utges nSgra gSnger om iret. Vi har ocksi gjort avsevdrda
forbdttringar av v6r hemsida eftersom fler och fler frigar efter mojligheter ti l l
information pi ndtet. Ddrmed inte sagt att vi inte kan bli bdttre. Vi ser information
som en prioriterad del i vdrt arbete och fortsdtter att arbeta for att ytterliga forbdttra
informationen under 20L2.

Styrelsen anser ddrmed :
Att stdmman skall anse motionen besvarad

5. Fcirteckning iiver vad som ingir i fiireningens dtaganden
I samband med att foreningen upphandlat extern teknisk forvaltning si har stirrelsen
g6tt igenom vad foreningen resp. medlemmen skall std for vad gdller reparationer i
ldgenheter. Generellt si st6r medlemmen for allt som inte dr inbyggt i vdggar, dvs
kranpackningar och stopp i avlopp debiteras medlemmen. Men ddremot st6r
foreningen for reparat ion och underh6l l  av kranar och venti ler t i l l  element.

Styrelsen anser ddrmed :
Att stdmman skall anses motionen besvarad.
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Motion 2

Motion 30 mars 2072

Det dr ett antal 6r sedan vi fick sop och tidningscontainrar pi vira girdar och en
rengoring av dem borde prioriteras.

Samtliga containral behover bide utsida och insida rengjorda. Aven nair den
container avsedd fcir hushSllsavfall dr nytomd stinker det obehagligt frdn den. (Det
finns ju dessutom hyresgdster som har dessa containrar strax utanfor sitt sovrum).

Ndr det gdller utsidan p6 samtliga containrar sA ser de all ut som om de behover fi en
uppfrdschning infor vir och sommaren.

Renhillningsbolaget kan sdkert erbjuda denna tjdnst!

Birgitta Westin
Mirdstigen 3

Styrelsens svar:
Styrelsen har redan bestdmt att sopkdrlen skall rengoras, vilket skall ske snarast
mojligt.

Styrelsen fiiresli r ddrfiir:
Att stdmman bifaller motionen

26



$, /ri5 t, o/.

Motion 3

MOTION: Angdende rel ining

Vid en tidigare extrastdmma bestdmde sig en majoritet av foreningens medlemmar
for relining av vattenledningar istdllet for byte. Stdmman rostade for att inte bara
avloppsledningar utan aiven dricksvattenledningar skulle relinas. Vid en frSgestund pi
bostadsriittsmiissan i hostas avridde representanter for olika bostadsrdttsforeningar,
bl. a frin HSB och Riksbyggen, fr6n en retining av dricksvattenledningar med
epoxiplast, den hitti l ls vanliga metoden. Plasten innehSller det hormonstorande
iimnet bisfenol A och man vet inte siikert om iimnet kan lakas ut i vattnet. Aven
Svenskt Vatten och Sveriges Byggindustrier har varnat for relining med epoxiplasten. I
Ny Teknik frin 18 januari 2012 presenteras ett foretag som har tagit fram en ny
produkt for relining som inte anvdnder epoxiplast utan en blandning av olika
kiselforeningar. Enligt uppgifter frin foretaget skall produkten inte orsaka hdlso- eller
miljoproblem. Det 6r dock inte klart om en oberoende bedomning av produkten
gjorts hitti l ls.

Vilka uppgifter har styrelsen om olika reliningprodukter? 
'

Hur stdller sig styrelsen til l stdmmans beslut om relining av tappvattenledningar?
Jag foreslir itt styrelsen tar in ytterligare information om olika reliningprodukter och
informerar foreningens medlemmar om detta.

Gert Anger
Lostigen 24

Mars 2Ot2

Styrelsens svar:
Styrelsen foljer det beslut som den extra foreningsstimman tog. Styrelsen hSller som
bdst pi att upphandla projektledning for reliningsprojektet. Styrelsen dr medveten
om att Bisfenol-A kan finnas i relinade ledningar och att de risker som eventuellt finns
inte dr helt kartlagda. Projektledaren, ndr denne dr upphandlad, fir ti l lsammans med
styrelsen stdlla krav p6 att de foretag som vi ber komma in med offerter redogor for
vilken sorts plast som kommer anviindas i roren och att produkterna dr sdkra..

Styrelsen anser ddrmed:
Att stiimman skall anse motionen iir besvarad
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Motion 4

Motion angiende overnattningsldgenhet

Genom ombyggnaden av tvattstugorna har en del tork- och strykrum blivit lediga. I
huset Lostigen 24/26 finns det ti l l exempel WA gamla mangelrum med handfat samt
fonster over markniv6. Jag foreslir att styrelsen undersoker om dtminstone ett av
dessa rum skulle kunna byggas om til l en overnattningsldgenhet for ti l lfdll iga
besokare.

Gert Anger '

Lostigen 24

Mars 2Ot2

Styrelsens svar:
Styrelsen stdller sig positiv till motionen och tidigare finns beslut pi att undersoka om
det dr mojligt att inrdtta overnattningsrum. Under 2011 har dock styrelsen tvlngats
prioritera arbetet med skrotning, relining, tomtrdtter, upphandling av forvaltare och
skapa en ny.och bdttre struktur i styrelsearbetet. Vi kommer dock, si snart
mojligheter ges, att titta niirmare p6 frSgan och di inte bara pi lokaler i anslutning til l
tvdttstugorna utan alla ti l lgiingliga lokaler. Just nu genomfor ocks6 styrelsen en
genomgSng av lokalkontrakt och ekonomiska administrativa rutiner.

Styrelsen anser ddrmed:
Att stdmman skall anse motionen iir besvarad
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Motion 5

Motion angSende garagetaket

Det ldckande garagetaket har under en li ingre tid diskuterats fram och til lbaka.
Kostnaderna for reparation av garagetaket 6r antagligen inte sA sm6. Jag undrar om
alternativet att riva garaget helt och hAllet har tagits upp av styrelsen. GAr det att riva
garaget? For viirmecentralen under garaget kunde ett extra litet hus byggas, resten
kunde bligronomr6de och vanliga parkeringsplatser. Eventuellt kunde en del av
marken anvdndas for att bygga ett bostadshus ldngs Bjornstigen.

Gert Anger
Lostigen 24

Mars 20L2
,

Styrelsens Svar:
Styrelsen har omprioriterat garagefrigan och vill viinta med beslut om slutlig losning
for att foreningen ska kunna ta ett helhetsgrepp pA l6ngsiktig och ekonomiskt hillbar
utvecklingen av omridet. Fortdtning av omr6det ir ett exempel pi mojlig
utvecklingsviig som vi tittar p6.

Styrelsen fiireslir ddrmed: :
Att stdmman skall anse motionen besvarad
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Motion 6

2A12-O2-22

Motion til l foreningsstiimman ang6ende sopsortering av matavfall

I dag sldnger vir forening stora mdngder sopor i on6dan. Enligt kommunen bestir
hela 40 Yo av en soppise vanligtvis av mat. ldag kostar inte det nSgot for oss men
eftersom vi betalar fclr sophdmtningen utifrin den volym vi sldnger dr det en friga
om stora kostnader pd lSng sikt. Genom att borja sortera matavfall skulle vi kunna
gora en besparing som har betydelse for foreningens ekonomi. Vi skulle ocks6 gora
en pitaglig insats for miljon d6 vi dr en mycket stor forening och maten skulle kunna
tas til lvara och bli ti l l biogas.

Kommunen erbjuder sig att helt gratis komma til l oss och informera, se over vir
sopsortering och st6 for speciella kdrl, soppdsar i papper och hdmtningen av
matavfallet. Kommunens representant i dessa frigor; Elin Sdrnholm kommer gdrna ut
och informerar foreningen och tar ansvar for en planering av sophanteringen 6t oss.
Rent praktiskt skulle det rora sig om aft fa en sdrskild papperspise och en bel{il lare
til l den, ddr man sldnger mat. Vivarje vanlig soptunna skulle det behova sti en til l tvi
behSllare for mat. Dessa dr mycket mindre dn vanliga soptunnor och skulle ddrfor
inte behova ta si mycket plats (en vanlig soptunna 5r 660 liter och matavfall ca 150
liter). Kdrlen stigs vara hygieniska och.det ska inte behova bli ett problem med
skadedjur som rittor. Runtomkring oss har m6nga foreningar borjat sortera si det
finns minga att friga om man vill ha r6d.

Att piborja sortering av matavfall innebdr p6 si sdtt en minimal insats for oss; och
det finns bara saker att vinna i friga om ekonomi. Vi gor dessutom en viktig insats for
vdr egen kommun och miljon. Att sortera mat dr sjdlvklart frivil l igt och tar utifr6n min
erfarenhet mycket lite extra tid.

Jag foresl6r diirmed:

-att Brf Bergshamra tar initiativ ti l l att piborja sortering av matavfall.
-att styrelsen f6r i uppdrag att bjuda in en representant for kommunen for att planera
och starta sortering av matavfall.

Stina Ingesson Pennstrom, Lo 30.

Styrelsens svar:
Styrelsen bifaller motionen.

Styrelsen fdrestir ddrmed: 
-l

Att stdmman ger styrelsen i uppdrag att kontakta kommunen for att utreda frdgan for
att sedan iterkomma til l medlemmarna med information innan slutligt beslut tas.
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Motion 7

Utredning av tidigare styrelses ansvar ang tomtrdttsavtal

Sivitt jag forstir har tidigare styrelser vid tv6 ti l l fSllen under borjan av 2000-talet
mottagit erbjudanden frin Solna stad, med mojlighet for foreningen att kripa loss vfir
tomtmark ti l l  forminliga priser. Sivitt jag forstir har divarande styrelse helt
ignorerat dessa erbjudanden, och varken fort upp dem pi en
foreningsstdmma/extrastdmma eller ens bemodat sig svara solna stad.

D5 det trots allt gdller affdrer pd tiotals miljoner kronor finner jag det mycket svdrt att
tro att styrelsen verkligen har rdtt att fatta detta beslut pi egen hand, utan att lyfta
fr6ga p6 en stiimma. Att inte gora nigot 5r sA klart ocksd att fatta ett beslut.

Jag anser att en utredning bor goras angiende d6varande styrelses skyldigheter och
handlande. Givet att fel begStts anser jag dven att man bor utreda mojligheterna att
via rdttsliga eller andra Stgdrder fi ekonomisk kompensation. Jag rdknar med
knappast med att kunna f6 hundra miljoner i skadestind fr6n den divarande
styrelsen, men ett sdtt skulle t ex vara att lcisa ut styrelsens ansvarsforsdkring for att
helt eller delvis tdcka mellanskil lnaden i tomtpris. Beslut om ansvarsfrihet l ir
knappast gdlla om lagovertrddelser begitts eller om styrelsen medvetet undanhil l i t
information frin stdmman, vilket onekligen verkar vara falret.

Sivitt jag forstStt sitter det dven en representant fr6n,HSB i styrelsen, och gjorde s6
redan d6. Vilket ansvar har i s6 fall HSB om fel begitts? Vilka mojligheter t i l l
ersdttning finns ddrifrin? Kan HSB var ti l l  hjelp i den hdr frigan rent generellt?

Jag foreslSr:
- Att f6reningen utreder divarande styrelses agerande och ansvar
- Att foreningen utreder vilka mojligheter, rdttsliga eller andra, som finns till ekonomisk

kompensation fdr den (enorma) merkostnad som drabbat foreningen p g a eventuella
beg6ngna fel

- Att foreningen utreder vilket ansvar HSB har i o m en representant i styrelsen
- Att foreningen utreder vika mojligheter till stod (ekonomisk, rettslig m m) som finns fr6n

HSB, oavsett sjdlva ansvarsfrdgan

31
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Styrelsens svar:
For att genomfora den typ av utredning som moJiondren foreslds krdvs utomstiende
hjdlp fr6n bl.a. ldnsstyrelse och jurister eftersom vi anser att underokningen m6ste
gciras av n6gon oberoende. Detta 6r forenat med rdtt hoga kostnader.

Styrelsen ftireslir ddrfiir:
Att stdmman ger styrelsen i uppdrag att undersoka forutsdttningar, mojligheter och
kostnader for detta och ddrefter informera medlemmarna i frigan inf<ir ett slutligt
beslut.

32


	Årstämma 2012 - Protokoll - sida 1
	Årstämma 2012 - Protokoll - sida 2
	Årstämma 2012 - Protokoll - sida 3
	Årstämma 2012 - Protokoll - sida 4
	Årstämma 2012 - Bilaga 1
	Årstämma 2012 - Bilaga 2
	Årstämma 2012 - Bilaga 3
	Årstämma 2012 - Bilaga 4
	Årstämma 2012 - Bilaga 5
	Årstämma 2012 - Bilaga 6
	Årstämma 2012 - Bilaga 7
	Årstämma 2012 - Bilaga 8
	Årstämma 2012 - Bilaga 9



