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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för 
bostadsrättsföreningen 

Stockholmshus 12  
 

Tid: onsdag den 27 maj 2021, Klockan 18:00 
Plats: Digitalt/Stämmolokal 
 

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE 

Föreningsstämman öppnades av Staffan Kull föreningsordförande som hälsade alla välkomna 
till denna årsstämma. 

§2GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Stämman beslutade att godkänna dagordningen  

BIFALL 35 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 

§3 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE 

Till ordförande för stämman valdes Åsa Lennmor från Fylgia, som deltog digitalt, till att leda 
dagens förhandlingar.  

BIFALL 34 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 

§4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV 
PROTOKOLLFÖRARE 

Ordföranden Åsa Lennmor utsåg Robert Boding från Fastum, som deltog digitalt, till 
sekreterare. 

§5 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA 
PROTOKOLLET, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:  

• Finn Broberg (BIFALL 33 ONLINE 8 Stämmolokalen) 
• Malin Barnö (BIFALL 34 ONLINE 8 Stämmolokalen) 



STÄMMAN UTSÅG FINN BROBERG OCH MALIN BARNÖ TILL JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

  

§6 FRÅGA OM STÄMMAN HAR BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST 

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad. 

BIFALL 32 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 43 st medlemmar som närvarade digitalt, 8 st 
medlemmar närvarade i stämmolokalen samt 3 st fullmakter. 

Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.  

BIFALL 31 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN  

§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 

Liselott Hemström föredrog årsredovisningen.  
 

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Stämmoordförande läste två delar, revisorns uttalanden. 

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.  

BIFALL 32 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT  



 
 

§11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

  

ansamlad förlust                                                                                       -6 454 382 

årets förlust                                                                           -4 765 856 

-11 220 238 

behandlas så att 

avsätts till fond för yttre underhåll                                                               2 600 000 

ianspråktas av fond för yttre underhåll     -6 444 619  

i ny räkning överföres       -7 375 619 

                                                                                                         -11 220 238  

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

BIFALL 34 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§12 BESLUTOM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.  

BIFALL 33 ONLINE 
BIFALL 4 STÄMMOLOKALEN ( 4 NEDLAGDA RÖSTER) 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§13.1 BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSEN 

Valberedningen föreslog: 

Arvode om 4a stycken prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen.  

 

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG. 



BIFALL 32 ONLINE 
BIFALL 4 STÄMMOLOKALEN ( 4 NEDLAGDA RÖSTER) 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

§13.2 BESLUT OM ARVODEN TILL REVISORER 

Stämman beslutade att arvodet till revisorer ska vara följande. 
Internrevisor: 10 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. 
Auktoriserad revisor: arvoderas mot räkning 

BIFALL 31 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§13.3 BESLUT OM ARVODEN TILL VALBEREDNING 

Stämman beslutade att arvodet till valberedning ska vara följande. 
5% av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. 

BIFALL 31 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra 
suppleanter. 

Valberedningens förslag till ledamöter: 

Val till ordinarie ledamot för två år 

Staffan Kull, nr 7, omval 
Lars-Erik Dahlin, nr 18, omval 
Monica Alvfors, nr 26, nyval 

Val till ordinarie ledamot för ett år 

Ola Norén, nr 10, nyval 
(fyllnadsval för Liselotte Hemström, nr 7) 

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG. 



BIFALL 32 ONLINE 
BIFALL 7 STÄMMOLOKALEN (1 nedlagda röster) 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER 

Valberedningens förslag till suppleanter: 

Val till suppleant för två år 
Finn Broberg suppleant, nr 24, omval 

Val till suppleant för ett år 
Karin Forss, nr 22, nyval 
(fyllnadsval för Monica Alvfors) 
Kristoffer Morén, nr 6, nyval 
(fyllnadsval för Ola Norén) 
 

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG. 

BIFALL 31 ONLINE 
BIFALL 7 STÄMMOLOKALEN (1 NEDLAGDA RÖSTER) 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT 

Valberedningens förslag till revisorer och suppleant: 

Val till internrevisor för ett år 
Lotta Bergman, nr 14, omval 
  
Val till internrevisorssuppleant för ett år 
Matilda Åberg, nr 12, omval 
 
 
STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG. 

BIFALL 35 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

Styrelsens förslag till revisorer 



Val till revisor för ett år 
Islinge Revision  
 
 
STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG. 

BIFALL 32 ONLINE 
BIFALL 8 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

 

§16 VAL AV VALBEREDNING 

Stämmans förslag till val av valberedning: 

Eva Forsman 

Bifall 31 online 
Bifall 8 Stämmolokalen 
Bifall 1 Fullmakt 

Anna Dominkovic 

Bifall 32 online 
Bifall 8 Stämmolokalen 
Bifall 1 Fullmakt 

STÄMMAN BESLUTADE ATT VÄLJA ENLIGT STÄMMANS FÖRSLAG. 

 

§17.1 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 1  
17.1 Motion nr 1 – Balkonginglasning #1 

 Rosenqvist/Lönnqvist, lgh 168 

Vi motionerar om att stämman röstar för att upphäva principbeslutet om att förbjuda 
balkonginglasning som fattades på stämman 2018. 

När vi 2017 ansökte om att få glasa in vår balkong fanns det för 2017 års styrelse inte något 
utrymme för eget tyckande kring vad man ansåg om inglasade balkonger eller hur en 
ansökan skall behandlas. Detta eftersom våra stadgar, antagna 2015, tydligt anger att 
styrelsen skall behandla en ansökan om balkonginglasning §42. Med hänvisning till 



likabehandlingsprincipen var styrelsen tvungen att bevilja vår ansökan eftersom det redan 
fanns inglasade balkonger i föreningen. Anledningen till att dessa ansökningar beviljats har 
ingen som helst betydelse eftersom likabehandlingsprincipen slår fast att alla medlemmar 
skall behandlas lika. Eftersom 2017 års styrelse var uttalade motståndare till inglasade 
balkonger valde man att förhala vår ansökan, bortse från föreningens stadgar för att sen 
med manipulativa och helt grundlösa argument få stämman 2018 att fatta ett principbeslut 
om att förbjuda balkonginglasningar. 

Detta är anledningen till att vi befinner oss i den situation vi gör. För att försöka lösa denna 
infekterade fråga skickade vi en sammanställning av hur frågan hanterats av 2017/2018 års 
styrelse till vår nuvarande styrelse med en vädjan om att styrelsen objektivt skulle granska 
hanteringen och sen återkomma med sina synpunkter i frågan. Vi föreslog även att vi kunde 
delta på ett styrelsemöte för en diskussion i frågan. Styrelsen svarade att man skulle ta upp 
frågan den 17/2 men tyvärr saknar vi fortfarande styrelsens återkoppling. 

Som skäl för vår motion vill vi anföra följande. Det finns inga som helst sakliga eller juridiska 
bärande argument för att förbjuda balkonginglasningar utan enbart det principbeslut som 
fattades på stämman 2018 om att förbjuda framtida balkonginglasningar. Beslutet fattades 
efter att styrelsen vägrat följa våra stadgar och de föreningsrättsliga principer som gäller och 
sen misslett medlemmarna med påhittade argument. 

Styrelsens svar: 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.  

STÄMMAN BESLUTADE ATT AVSLÅ MOTONEN 

BIFALL 10 ONLINE 
BIFALL 2 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 2 FULLMAKT 

AVSLAG 29 ONLINE 
AVSLAG 6 STÄMMOLOKALEN 
AVSLAG1 FULLMAKT 

 

 

§17.2 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 2  
Rosenqvist/Lönnqvist, lgh 168 

 



Om stämman inte röstar för vår motion Nr1 om att upphäva principbeslutet som fattades 
2018 om att förbjuda balkonginglasning för samtliga medlemmar motionerar vi om att 
stämman skall göra ett undantag och bifalla balkonginglasning på låghusens gavlar. Vi 
lämnar in denna motion trots att det bär oss emot att motionera om en särbehandling av 
dessa lägenheter. 

När vi 2017 ansökte om att få glasa in vår balkong fanns det för 2017 års styrelse inte något 
utrymme för eget tyckande kring vad man ansåg om inglasade balkonger eller hur en 
ansökan skall behandlas. Detta eftersom våra stadgar, antagna 2015, tydligt anger att 
styrelsen skall behandla en ansökan om balkonginglasning §42. Med hänvisning till 
likabehandlingsprincipen var styrelsen tvungen att bevilja vår ansökan eftersom det redan 
fanns inglasade balkonger i föreningen. Anledningen till att dessa ansökningar beviljats har 
ingen som helst betydelse eftersom likabehandlingsprincipen slår fast att alla medlemmar 
skall behandlas lika. Eftersom 2017 års styrelse var uttalade motståndare till inglasade 
balkonger valde man att förhala vår ansökan, bortse från föreningens stadgar för att sen 
med manipulativa och helt grundlösa argument få stämman 2018 att fatta ett principbeslut 
om att förbjuda balkonginglasningar. 

Detta är anledningen till att vi befinner oss i den situation vi gör. För att försöka lösa denna 
infekterade fråga skickade vi en sammanställning av hur frågan hanterats av 2017/2018 års 
styrelse till vår nuvarande styrelse med en vädjan om att styrelsen objektivt skulle granska 
hanteringen och sen återkomma med sina synpunkter i frågan. Vi föreslog även att vi kunde 
delta på ett styrelsemöte för en diskussion i frågan. Styrelsen svarade att man skulle ta upp 
frågan den 17/2 men tyvärr saknar vi fortfarande styrelsens återkoppling. 

Våra argument utöver argumentet i motion Nr1 är 

1.På grund av vår gavels utsatta läge för vind kan vi inte överhuvudtaget utnyttja vår 
balkong. En inglasning kan ses som en bostadsanpassning för att vi skall kunna utnyttja hela 
vår lägenhet. Våra grannar delar den upplevelsen och uppfattningen. 

2.Det finns redan en balkonginglasning på gaveln vid Skanörvägen 30 och ingen kan påstå att 
den på något sätt ” stör”, man ser den ju knappt. 

3.De balkonger i låghusen som ligger in mot gården påverkas inte alls på detta sätt av 
vinden. Det vet vi av egen erfarenhet eftersom vi under en lång period både hade en balkong 
in mot gården och en på gaveln. Det skulle vara märkligt om stämman inte kunde rösta för 
att vi skulle få glasa in vår balkong så att även vi kan utnyttja balkongen. 

Styrelsens svar: 

Styrelsen föreslåratt motionen avgörs genom röstning av stämman. 



 

STÄMMAN BESLUTADE ATT AVSLÅ MOTONEN 

BIFALL 14 ONLINE 
BIFALL 2 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 2 FULLMAKT 

AVSLAG 26 ONLINE 
AVSLAG 6 STÄMMOLOKALEN 
AVSLAG1 FULLMAKT 

 

§17.3 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 1 FRÅN 2021 
17.3 Motion nr 3 – Minskad klimatpåverkan 

Lindström, lgh 034 

För att nå globala och nationella klimatmål och för att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av klimatförändringar behöver hela samhället göra en stor omställning i 
närtid. Det är viktigt att även vi i föreningen gör vad vi kan för att bidra i arbetet eftersom 
klimatförändringarna kommer att påverka oss alla mer och mer. 

En relaterad aspekt är att fordonsflottan i allt högre utsträckning kommer att bestå av 
elfordon, och utvecklingen går snabbt på detta område. 

Nedan ses mina yrkanden, som jag vill ska behandlas vart och ett för sig. Jag yrkar att:-det 
ska, i dialog med föreningsmedlemmarna, utredas och tas fram en plan för minskad 
klimatpåverkan inkl. ökad energieffektivitet i föreningen(alternativt om plan redan finns så 
uppdatera densamma). Detta antingen genom styrelsens försorg alternativt genom att 
tillsätta en arbetsgrupp (till vilken jag anmäler mig som frivillig). 

-föreningen ska säkerställa att de el abonnemang som föreningen står för (elförsörjning till 
gemensamma utrymmen, tvättstuga, el till garagen etc) innebär nyttjande av hållbara 
förnybara energikällor. 

-en plan för hur förberedelse för elbilar bör ske i garagen inkl. hur löpande önskemål om 
elbilsplats bör hanteras. 

-möjlighet och lämplighet att avsätta ett antal garage till bilpool för elbilar ska ses över. 



Styrelsens svar: 

Bostadsrättsföreningen har under de senaste åren investerat i ett antal olika åtgärder som 
förbättrar energieffektiviteten och minskar klimatpåverkan. 

Höghusen har försetts med värmepumpar för återvinning av energin i frånluften (F-system) 
som kommer från lägenheterna. Investeringen var kostsam men har medfört stora 
besparingar till föreningen. 

Stockholm Exergi förser föreningen med fjärrvärme som i huvudsak kommer från biobaserad 
kraftvärme. Värmesystemet övervakas löpande och är utrustat med online-system med 
fjärrstyrning. Tilläggas kan att Föreningen inte kan välja annan leverantör. 

 

Föreningens elleverantör är Skellefteå Kraft AB med förnybar fossilfri el från vattenkraft och 
vindkraft. 

Föreningen har f n 3garageplatser med laddboxar typ 2.En medlemsenkät har gått ut under 
våren som visar på stort behov av fortsatt utbyggnad av laddplatser. I föreningen pågår 
därför arbete med förberedelse för utbyggnad av 5–10nya laddplatser. 

Styrelsen har även påbörjat förberedelse för framtida satsning på solenergi. Solkartor visar 
att det finns bra möjligheter för produktion av solel på våra tak. Besiktigningar av samtliga 
tak har därför genomförts för att säkerställa en framtida solenergisatsning. Styrelsen 
välkomnar initiativet att en frivillig arbetsgrupp med medlemmar bildas med syfte att för 
styrelsens bedömning, utarbeta klimat-och miljömässigt hållbara förslag till åtgärder som är 
ekonomiskt, legalt samt att hänsyn tas till likahandlingsprincipen. De redovisade förslagen 
som lämnas till styrelsen får inte strida mot gällande lagstiftning och föreningens stadgar. 

Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad. 

STÄMMAN BESLUTADE ATT MOTONEN ANSES BESVARAD 

BIFALL 20 ONLINE 
BIFALL 7 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

§17.4 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                          
MOTION 4  
17.4 Motion nr 4 –Elbilsladdare 



Rosenqvist, lgh 125 

Installera fler laddare för elbil, såväl i kall-och varmgarage som utomhus. I nuläget finns två 
laddare i kallgarage och dessa är upptagna, men det kommer inom kort oundvikligen komma 
fler elbilar i föreningen. 

Styrelsens svar: 

Styrelsen har påbörjat processen meden utbyggnad av antalet laddstolpar. 

I ett första skede har en enkät delats ut till alla boende. 

Nästa steg är att styrelsen träffar ett antal aktörer som erbjuder helhetslösningar 
innebärande bland annat att varje hyresgäst med laddstolpe förutom en fast avgift för 
garageplatsen betalar för den faktiska elförbrukningen. 

Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad. 

 

STÄMMAN BESLUTADE ATT MOTONEN ANSES BESVARAD 

BIFALL 23 ONLINE 
BIFALL 7 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

§17.5 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 5 
17.5 Motion nr 5 – Skyltning ”Lekande barn”/farthinder 
  
 
Rosenqvist, lgh 125 
 
Sätt upp skyltar med "Kör sakta, lekande barn", alternativt/och lägga ut farthinder. Jag 
observerar dagligen hur framförallt budbilar kör i betydligt högre hastighet än 30 km/h i 
vårat område. Ett område där det finns påtagligt många småbarn och även en lekplats där 
det av förklarliga skäl finns många barn. 
 
Styrelsens svar: 
 
Styrelsen bifaller motionen på så sätt att styrelsen tar kontakt med trafiknämnden och efter 
deras svar handlägger ärendet enligt deras riktlinjer. 
 
Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad. 
 
STÄMMAN BESLUTADE ATT MOTONEN ANSES BESVARAD 



BIFALL 23 ONLINE 
BIFALL 7 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§17.6 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 6 
17.6 Motion nr 6 – Koppelhakar 
  
 
Dikanski, lgh 135 
 
Jag föreslår att föreningen ser över ett utbyte av spärrarna, de s k koppelhakarna som håller 
ihopinner-och ytterfönster. De befintliga i plast är gamla och av rätt dålig kvalitet. Det är 
svårt att sära på fönstren, man skär sig i fingrarna och vart efter går plasthakarna sönder. 
 
Ett mer lätthanterligt system önskas, kanske liknande de i metall som finns i 
balkongdörrarna. Alltså något som är lätt att öppna och som är hållbart. 
 
Styrelsens svar: 
 
Kopplehakar har nu köpts in av föreningens tekniska förvaltare Spetsudden. Styrelsen 
besvarar motionen på så sätt att riktlinjer skall tas fram av styrelsen hur dessa skall 
distribueras till behövande medlemmar samt om eventuella avgifter skall debiteras. 
 
STÄMMAN BESLUTADE ATT MOTONEN ANSES BESVARAD 

BIFALL 23 ONLINE 
BIFALL 6 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§17.7 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 7 
Nytell, lgh 047 
 
Jag föreslår att föreningen köper in en förvaringslåda för leksaker som kan stå intill 
sandlådan på gården. Det vore bra att kunna plocka undan olika leksaker, de skulle hålla 
längre om de inte låg ute året runt i alla väder. Som det är nu går de snabbt sönder och vi 
måste ofta slänga trasiga leksaker, vilket är tråkigt för barnen och dåligt ur 
hållbarhetssynpunkt. 
 
Jag har pratat med parkingenjör Peter Mellin på stadsdelsförvaltningen och han säger att det 
inte är något som förvaltningen kan ordna åt oss, däremot får föreningen gärna ställa dit en. 
Flera andra bostadsrättsföreningar i området som har kommunala lekplatser på sina gårdar 
har redan gjort det. 



 
Det behöver vara en stabil låda som sitter fast i marken -de som fannstidigare gick att flytta 
och använda som bänkar och försvann därför efter ett tag. Den måste självklart också vara 
barnsäker. 
 
Om motionen bifalles kan jag ta på mig att ta fram ett förslag till styrelsen på en lämplig 
förvaringslåda för leksaker. 
 
Styrelsens svar: 
 
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om en förvaringslåda i Skanörparken. Styrelsen ber 
motionären inkomma med ett konkret förslag på konstruktion på förvaringslåda samt 
kostnad för inköp och placering av lådan som styrelsen kan ta ställning till. 
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 
STÄMMAN BESLUTADE ATT MOTONEN ANSES BESVARAD 

BIFALL 23 ONLINE 
BIFALL 6 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

§17.8 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 8 
Lundquist-Jansson, lgh 161 

I vår trappuppgång åtgärdades det för ett år sedan en vattenläcka i badrummet ovanför vår 
lägenhet. Läckan orsakades av att stammarna i väggen var så pass slitna att de vittrat sönder 
och ett decimeterstort hål orsakade vattenskada framförallt hos våra grannar men också hos 
oss. Föreningen stod då för att riva ut våra grannars badrum och därefter fick våra grannar 
bekosta återställning enligt vad som omfattas av försäkring. Nu har det visat sig att 
vattenskadan hos oss inte blev åtgärdad ordentligt (av den firma som föreningen anlitade) 
och fuktskadan i vårt tak kvarstår. 

Till skillnad från våra grannar uppmanas vi nu av Fastum att själva bekosta rivningen. Detta 
är en kostnad som vårt försäkringsbolag ställer sig frågande till och säger är något som 
föreningen bör stå för då Hemförsäkringar inte täcker denna typ av rivningsarbeten. Vi 
ifrågasätter därför beskedet att vi ska bekosta rivningsarbetet. Det är inte rimligt att vi ska 
behandlas annorlunda än våra grannar för samma skada. Vi föreslår därför att föreningen 
ska stå för kostnaden för undersökning, utrivning och uttorkning vid vattenläckor i 
fastigheten. 

 



Styrelsens svar: 

Styrelsen bedömer detta vara en motion rörande beslut som inte kan fattas av stämman 
utan hanterar ärendet direkt med motionären. 

STÄMMAN BESLUTADE ATT AVSLÅ MOTONEN 

BIFALL 5 ONLINE 
BIFALL 0 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 0 FULLMAKT 

AVSLAG 27 ONLINE 
AVSLAG 7 STÄMMOLOKALEN 
AVSLAG 1 FULLMAKT  

§17.9 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 9 
17.9 Motion nr 9 – Ta bort stenar 
  
 
Häggblom, lgh 090 
 
Vi i lägenhet 090, Skanörvägen 9, föreslår att föreningen tar bort/flyttar de 3 stora stenarna 
som är placerade vid kanten av brandvägen till Skanörvägen 9 samt 1stor sten 
vidvändplanen nedanför. 
 
Dessa stenar är väldigt svåra att se när de är översnöade vilket medför att man lätt kan 
krocka med stenarna vid nedfart och när man ska vända bilen vid vändplanen. Dessutom 
hänger en av stenarna över kanten på nedfarten vilket kan medföra fara om något barn 
hoppar på denna. 
 
Styrelsens svar: 
 
Styrelsen kommer se över stenarnas placering.  
 
STÄMMAN BESLUTADE ATT BIFALLA MOTONEN 

BIFALL 23 ONLINE 
BIFALL 6 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

 

 

 

 



 

 

 

 

§17.10 BESLUT OM INKOMNA MOTIONER                                             
MOTION 10 
17.10 Motion nr 10 – Portkod 
  
 
Bachmann, lgh 131 
 
I dag har vi låsta portar som öppnas per telefon. Porttelefonerna (modell 1707 från Abloy) 
har även sifferknappar förportkod\telefonnummer och stöder kod. 
 
Portkod är ett barnvänligt och praktiskt komplement till telefonfunktionen som gör 
lösningen mindre sårbar. 
 
Jag tar mitt eget hushåll som exempel eftersom det är mig närliggande. För att komma in 
igen i huset när man gått ut måste mun i nuläget antingen ha nyckel eller kunna ringa till 
mig. Jag kan tänka mig många vardagliga situationer som lätt uppstår, och haruppstått, där 
bådadera på något sätt fallerar samtidigt: 
 
1. Barn har inte nyckel varje gång när de ska in (barn glömmer ta med sig nyckel, barn 
förlägger nyckel på lekplatsen, barn hittar inte nyckel i den ficka där de trodde de lagt den...). 
Jag anser övrigt personligen att barn i lägre åldrar som just börjat kunna gå till lekplatsen på 
egen hand gärna inte ska behöva ta ansvar nycklar. 
 
2. Jag kan inte svara i mobiltelefonen varje gång den ringer (mobilen laddar ur, strejkar, är 
förlagd, står på för lågt, är satt i flygläge för att ladda snabbare, radion överröstar. Duschen 
överröstar, jag tar en tupplur osv.), Jag anser övrigt personligen att det ligger ett mått av 
livskvalité i att inte behöva ha koll på sin telefon varje stund. 
 
Även vuxna kan ibland ha huvudet bland molnen, inte bara barn(och tonåringar...). Jag 
skullesjälv mycket gärna ha möjlighet att gå ut med soporna utan att varje gång påminna mig 
att stoppa på mig nyckel eller mobiltelefon. Även det tycker jag är livskvalité! Jag kan 
dessutom föreställa mig att det skulle vara enklare inte bara för mig själv att inte behöva 
hålla på medtelefonen, utan även för många äldre. Teknikfrågor blir ofta i slutändan 
demokratifrågor. 
 
Motståndare till portkod brukar anföra att kod är mindre säkert därför att den kan spridas. 
Tillskyndare brukar då påpeka att man kan byta kod regelbundet. 
 



Jag föreslår att vi inför portkod i tillägg till porttelefon, och att kodfunktionen således börjar 
användas i befintliga porttelefoner.  
 
Styrelsens svar: 
 
Föreningen har lagt ner en ansenlig summa på att utöka skalskyddet i föreningens hus för att 
dels minska risken för inbrott, delsminska risken för skadegörelse. 
 
Ett system med portkoder skulle avsevärt minska skalskyddet. 
 
Styrelsen föreslår därför att stämman avslår motionen. 
 
För boende som önskar finns det att möjlighet att köpa kompletterande nyckeltaggar från 
föreningens tekniska förvaltare Spetsudden till ett pris om cirka 300 kr.  
 
STÄMMAN BESLUTADE ATT AVSLÅ MOTONEN 

BIFALL 6 ONLINE 
BIFALL 0 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 0 FULLMAKT 

AVSLAG 21 ONLINE 
AVSLAG 5 STÄMMOLOKALEN 
AVSLAG 1 FULLMAKT  

§18 STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING 
18. Styrelsens förslag till stadgeändring 
  
Förslag från styrelsen på motion 12 
 
Förslag 1. Nuvarande stadgar ändras inte 
 
Förslag 2. Den nya paragrafen föreslås bli placerad efter § 36 Ordalydelsen enligt nedan: 
 
§ 37 Vid skador som förorsakats av utifrån inträngande vatten via fasader och tak svarar 
Föreningen för återställande i lägenheten om skadan orsakats av bristande underhåll på 
grund av grov oaktsamhet. 
 
På stämman uppstod en diskussion om förslaget till stadgeändring som styrelsen lagt fram.  
Beslut om att ta fram förslag till stadgeändring om skada vid inkommande vatten som 
fattades på stämman 2020. 
 
 
STÄMMAN BESLUTADE ATT STYRELSEN UTREDER NYTT FÖRSLAG TILL LYDELSE I STADGAR OCH 
KALLAR DÄR EFTER TILL EXTRA STÄMMA. 



FÖRSLAG 1 NUVARANDE STADGAR ÄNDRAS INTE 

BIFALL 5 ONLINE 
BIFALL 5 STÄMMOLOKALEN 
BIFALL 1 FULLMAKT 

FÖRSLAG 2 STYRELSEN UTREDER NYTT FÖRSLAG TILL LYDELSE I STADGAR OCH KALLAR DÄR 
EFTER TILL EXTRA STÄMMA. 
AVSLAG 22 ONLINE 
AVSLAG 0 STÄMMOLOKALEN 
AVSLAG 1 FULLMAKT  

FÖRSLAG 3 DEN NYA PARAGRAFEN FÖRESLÅS BLI PLACERAD EFTER § 36 ORDALYDELSEN ENLIGT 
NEDAN: 
§ 37 VID SKADOR SOM FÖRORSAKATS AV UTIFRÅN INTRÄNGANDE VATTEN VIA FASADER OCH TAK 
SVARAR FÖRENINGEN FÖR ÅTERSTÄLLANDE I LÄGENHETEN OM SKADAN ORSAKATS AV 
BRISTANDE UNDERHÅLL PÅ GRUND AV GROV OAKTSAMHET. 
AVSLAG 1 ONLINE 
AVSLAG 0 STÄMMOLOKALEN 
AVSLAG 0 FULLMAKT  

 

STÄMMANS AVSLUTANDE 

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den 
ordinarie föreningsstämman avslutad. 

Mötesordförande 
Åsa Lennmor 

Sekreterare 
Robert Boding 

Justerare 
Finn Broberg 

Justerare 
Malin Barnö 

 

Protokollet undertecknas digitalt med BankID  
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