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Inbjudan
Föreningens årsstämma kommer i år att hållas på Mornington Hotell, Norrbyvägen 30,  
Tisdagem den 21 Maj 2018. 
Det kommer att vara affischerat i entrén. Konferenslokalen är högst upp! 

Agenda för kvällen:
18:00 - Välkommen – dörrarna öppnas
 I samband med detta bjuds på fika.
19:00 -  Start av årsstämman

I samband med årsmötet finns även möjlighet att ställa frågor till styrelsen. 
Inkomna motioner skall behandlas av stämman.

Anmälan skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj.

Du anmäla dig enklast genom att SMS:a eller ringa 073-774 60 10 och anger namn,  
3-siffriga lägenhetsnummer (samma nummer som du bokar tvätt) och hur många  
ni är som kommer. 
Du kan även skicka e-post till brf.formannen@gmail.com. 

Varmt välkomna!



Medlemmarna i HSBs Brf Förmannen inbjuds härmed till ordinarie föreningsstämma. 
 
Tid: Tisdagen den 21 maj 2019, kl 19,00 
Plats: Mornington Hotell 
 
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 med anledning av föreningens 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 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 fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. 
23.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen. 
24.  Föreningsstämmans avslutande. 

 
 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i 
föreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalt 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. 
Ombudet ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakt skall vara i original och gäller 
högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. 
Medlem får vid föreningsstämman medföra ett biträde. 
 
OBS! Medtag legitimation. 
 
 
Välkommen önskar styrelsen 







































Motion inlämnad av Kerstin Andersson 20190228. 

 

Bakgrund 
Överfulla kärl i soprummet på Granbacken 2. 

 Förpackningar är ej komprimerade. 

 Bristfällig sortering, ex. plast och stekpannor blandas med metall. 

 Flaskor slängs ned kvar i plastpåse.  

 Deponi och brännbart missbrukas. 

 Elektronik står utanför. 

Kan ovanstående vara orsakerna till att kostnaderna har ökat från 310 000 2013 till 380 000 2018? 

Därför yrkar vi i valberedningen på att: 

1. Styrelsen redovisar anledningen till kostnadsökningen. 

2. Styrelsen tar fram en informationskampanj till hushållen. 

3. Informationen kring sortering uppdateras i soprummet. 

4. Se över om det finns utrymme för ett extra soprum. 

5. Om punkt 1-4 ej har någon effekt,  se över möjlighet för kameraövervakning. 

 

Svar från styrelsen 

1. Det finns många orsaker till höjningen av kostnaderna av sopsorteringen. Men klart är att vi 

har fler kärl idag än för 5 år sedan och det är en ökad mängd plast och papper som töms 

varje vecka. Höjningen av kostnaden för Ragn-Sells tömning av soprummet har under 4-5 år 

endast gått upp ca 15.000kr. Den stora kostnadsökningen gäller våra hushållssopor där 

Stockholm Vatten och Avfall ökat sina avgifter kraftigt. 

2. Styrelsen ska ta fram ett informationsblad som skall delas ut till alla hushåll, där vi noga 

presenterar vad de kan slänga i föreningens soprum och vad de skall slänga i 

återvinningsstationen i Bromma bakom Plantagen. 

3. Samma informationsblad kommer sättas upp i soprummet.  

4. Detta är en bra idé som går att lösa. Om vi flyttar cykelförrådet på gaveln av Granbacken 2 till 

outnyttjade barnvagnsförrådet på Granbacken 10 så kan vi dubbla ytan av soprummet.  

5. Detta vore nödvändigt om det fanns en risk för skadegörelse eller brandrisk men i och med 

att det endast gäller dålig organiserad soprum är kameraövervakning ett allt för invecklad 

och dyr samt ”integritetskränkande” åtgärd.  

 

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla punkt 2, 3 och 4.  



Motion inlämnad av Kerstin Andersson 20190228. 

 

 







1. Välj “HSB Stockholm” här!

2. Välj “Förmannen”.

4. Välj din tresiffrig lägenhetsnummer.

5. Fyll i alla uppgifter nedan:

6. Välj bland badrum, hall m.fl.: 7. Välj bland olycka typer av fel:

9. När du är klar tryck på knappen “Skicka”.

8. Beskriv med egna ord här och är du 
osäker på “Läge” så beskriv tydligare 
här!

3. Välj  Adress.

Felanmälan
Felanmälan eller frågor om hyresavier görs alltid hos HSB 
Stockholms Servicecenter. Via webben görs antingen felan-
mälan på föreningens hemsida flik “Felanmälan”, eller på 
HSB:s hemsida under flik “Nyheter”. För övriga frågor ställs 
till Styrelsen. Samtliga telefonnummer finns i varje trapphus.

Felanmälan av Portkodsystem eller beställning av extra brickor 
kontakta styrelsen.

Vid frågor eller problem som gäller våra nya fönster med 
nya fönster gör felanmälan direkt hos Fog & Fönster eller 
kontakta styrelsen.
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