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KALLELSE 
Ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i HSB:s 
Bostadsrättsföreningen Bergshamra i Solna hålls onsdagen den 3 maj 2016, 
klockan 18:00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2 i Solna. 

Förslag till dagordning bifogas liksom årsredovisning samt motioner och 
styrelsens yttrande över dessa.  

Välkomna 
Styrelsen 

 
 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman  
2. Val av ordförande vid stämman  
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare  
4. Godkännande av röstlängd  
5. Närvarorätt på föreningsstämman 
6. Fastställande av dagordning  
7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

protokollet  
8. Fråga om behörighet  
9. Styrelsens årsredovisning  
10. Revisorernas berättelse  
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
12.  Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen.  
13.   Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
14.   Fråga om arvoden  
15.   Val av styrelseledamöter och suppleanter  
16.   Val av revisor och suppleant  
17.   Val av valberedning  
18.   Val av representation i HSB  
19.   Fråga om omvandling av hyresrätter till Bostadsrätter. 
20.   Behandling av motioner till stämman  
21.   Övriga anmälda ärenden (Avgörande beslut kan enligt stadgarna inte  

  fattas i ärenden som väckts under stämman utan hänskjuts till  
  styrelsen för behandling)  

22.   Information om pågående och kommande verksamheter  
23.   Stämmans avslutning    
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MOTIONER 
Motion 1 
 
Motion till årsstämman i Brf Bergshamra 3 maj 2017 
Under de senaste åren har antalet inbrott ökat i området. Initiativ till att starta 
Grannsamverkan har tagits från styrelsens sida, vilket är utmärkt och bör vidareutvecklas. 
Vi boende på Mårdstigen 3-9, anser dock att detta inte är tillräckligt. Många av oss har 
balkonglås och vissa har även larm. Inbrott har dock trots detta skett här under hösten. Varför 
flera av oss nu i enlighet med polisens rekommendationer även förstärkt balkongdörrar med 
C-profiler. 
 
Men våra lägenheter vetter på baksidan mot ett litet skogsparti, nedanför går Björnstigen med 
parkering och direkt anslutning till E4. En kort, snabb och effektiv flyktväg för inbrottstjuvar. 
Vår baksida ligger mer än halva året i så gott som fullständigt mörker. Belysningen på 
Björnstigen når inte upp hit. Det betyder att vi inte har någon som helst möjlighet att se vilka 
som rör sig eller vad som eventuellt pågår på baksidan. 
 
Vi uppmanar därför styrelsen: 

- att undersöka möjligheterna till att installera någon form av fasadbelysning 
eller rörelsestyrd belysning för att lysa upp baksidan och på så sätt ytterligare 
försvåra möjligheterna till inbrott och så långt som möjligt säkra vår trygghet. 

  
  
Ingrid Eriksson Må 5 
Erik Ronge Må 5 
Annika Nordin Må 5 
Lou Elming Må 5 
Nichel Gonzalez Må 5 
Lillemor Groos Må 7 
Åsa Ferm Må 7 
Ulf Karlsson Må 7 
Pia Åkesdotter Må 7 
Maria Norén Må 7 
Sara Svensson Må 7 
Örjan Sjöholm Må 9 
Anna Scheidig Må 9 
Sonja Castro Må 9 
 
Styrelsens svar och beslutsförslag 
 
Styrelsen delar och förstår den oro som motionsställarna känner och är positiva till motionen. 
Det torde dock vara förenat med att vi måste ta upp diskussioner med kommunen eftersom 
större delen av baksidan tillhör kommunen och är ett område där man vill förtäta. 
Fasadbelysning eller rörelsestyrd belysning torde också kräva bygglov. Dock ser vi ingen 
anledning att inte gå vidare med att undersöka detta samtidigt som vi konstaterar att det inte 
bara är området bakom A-huset som dåligt upplyst, det finns andra ställen också därför anser 
vi att en sådan undersökning bör omfatta samtliga fastigheter. 
 
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att undersöka 
möjligheter till fasadbelysning eller rörelsestyrd belysning på de områden som inte har en 
tillfredsställande belysning samt att involvera kommunen i dessa diskussioner. 
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Motion 2 
 
Hej.  
1. Jag föreslår att vi snyggar till våra sopstationer genom att bygga in containrarna. Kanske då 
också sätta lås på luckorna. Det är både en hygienisk fråga och fråga om att skapa 
trivsel,  få  ordning och reda i vårt boende, i ett område som blir alltmer attraktivt. Detta 
särskilt efter att alla renoveringar genomförts. Jag föreslår att en liten grupp tittar på frågan.  
 
2. Jag förslår också att anslagstavlor sätts upp i entréerna för att undvika att meddelanden 
tejpas upp på entrédörrarna. Trivsel- och stilfråga. 
 
Vänligen , Ritwa M Övergaard. Lostigen 8 
 
Styrelsens svar och beslutsförslag 
 
Vi antar att motionen avser våra sopstationer för hushållssopor och tidningssopor och inte 
grovsopstationen. Vi delar motionsställarens synpunkter att vi borde kunna hålla bättre 
ordning kring sopstationerna vilket är ett ansvar för samtliga medlemmar. Vi tror dock inte att 
lösning på detta är nycklar. Tidigare hade vi nycklar till det organiska avfallet vilket orsakade 
klagomål från medlemmarna därför tror vi inte att fler nycklar är lösningen den här gången. 
Det borde däremot ligga i allas intresse att se till att vi inte skräpar ner eller överfyller 
sopkärlen. Styrelsen har också börjat titta på andra sätt att hantera sopor bl.a. genom att man 
gräver ner sopkärlen och hoppas kunna återkomma med tankar/förslag kring detta. 
 
Beträffande den andra delen om anslagstavlor i entrén är våra utrymmen för små för att kunna 
göra detta i varje port. Eftersom vi har en grupp som tittar på våra trappuppgångar och portar 
just nu föreslår vi att gruppen också får titta på möjligheterna till att förbättra informationen. 
Vi delar uppfattningen om att det inte är speciellt snyggt med lappar på dörrarna. Vi vill i det 
sammanhanget också understryka att det inte är tillåtet att utan styrelsens godkännande sätta 
upp egna lappar, undantaget om det rör information som påverkar andra lägenhetsinnehavare, 
exempelvis renoveringar, avstängning av vatten, värme etc. 
 
Utifrån vad som sagts här ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att styrelsen får 
fortsatta sina sonderingar kring hur vi i framtiden ska ta hand om våra sopor och att den grupp 
som tittar på trappuppgångar och portdörrar också får i uppgift att se över om det går att utöka 
informationsytorna. 
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Motion 3 
 
Mitt förslag är att tilläggsisolera våra fastigheter. Vi skulle kunna spara energi och värme och 
dessutom pengar. 
 
När det gäller garaget anser jag att det ska rivas innan det rasar på egen hand. Och på platsen 
där garaget stått ska inget nytt byggas upp. 
 
Milton Palacios 
Lostigen 36 
Lgh 099 
 
Styrelsens svar och beslutsförslag 
 
När det gäller tilläggsisolering i våra fastigheter ingår en undersökning av detta som en del i 
den pågående inventeringen av vad som behöver åtgärdas inom ramen för den rullande 
åtgärdsplan, som just nu är föremål för översyn. Där tittar vi bl.a. på fönster, trappuppgångar, 
portar balkonger och fasader. I avvaktan på att detta är genomfört anser vi inte att det finns 
skäl att separat titta på någon tilläggsisolering av våra fastigheter i dagens lägen.  
 
När det gäller garaget har styrelsen sedan tidigare ett uppdrag att titta på förtätning i området 
där området kring garaget är ett av dom områden som i framtiden kan bli föremål för 
förtätning. I avvaktan på att denna utredning blir klar och kan läggas fram för medlemmarna 
anser vi inte att det finns någon anledning att vidta några åtgärder i detta läge. Styrelsen följer 
dock noggrant utvecklingen av garagets kondition och kommer att vidta de åtgärder som 
behövs om garagets kondition skulle försämras. 
 
Utifrån vad som ovan sagts föreslår styrelsen att stämman beslutar att motionerna avslås. 



 

 

 

Ledmöter: 

Elisabet Ruke (fd Selander) – mandat till 2018   

Hans Bergstedt – mandat till 2018                        

Jimmie McFarland Rubin – omval 2 år                  

Per Johannesson – omval 2 år                                

Daniel Lidén – omval 1 år                                        

Gyöngi Lindberg – nyval 1 år                                    
 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter:  

Ritwa Övergaard – nyval 1 år                        

Gunnel Hartikainen – nyval 1 år                   

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer: 
Markus Dörner, intern revisor – nyval 1 år 
Joachim Mattsson, extern revisor (Bo Revision)  – sitter kvar  

Valberedningens förslag av styrelse och revisor inför 2017!  


