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2013‐04‐04 

BERÄTTELSE FRÅN VALBEREDNINGEN  

HSB Snösätra 229 

Valberedningen har följande berättelse att avge inför föreningens årsstämma den 10 april 2013. 
 

Valberedningens arbetssätt 
Valberedning skall under året följa arbetet inom föreningen och hålla sådana kontakter med  
styrelse och medlemmar att valberedningens arbete med att föreslå ledamöter till styrelse mm  
underlättas.  
 

Valberedningens uppgifter 
Valberedningen skall lägga förslag till föreningsstämman beträffande dels ledamöter till föreningens 
styrelse, revisor samt valberedning, dels övriga arbetsuppgifter som stämman och stadgarna ålägger 
dem. 
 

Valberedningens sammansättning 
Föreningens valberedning består av 3 personer, varav en är sammankallande: 
 

 Marianne Karnehammar, sammankallande, tel. 073‐761 50 02 
Adress: Bäverbäcksgränd 84 

 

 Suune Kodu, tel. 070‐161 31 34 
Adress: Bäverbäcksgränd 14 

 

 Valeri Lemessov, tel. 070‐251 59 03 
Adress: Bäverbäcksgränd 74 

 

Valberedningens förslag 
Valberedningens grunder för nominering har varit 
• Inkomna nomineringar 
• Olika form av kompetens  (T.ex. förmågan att ta ansvar, samarbeta och engagemang rankas högt) 
• Jämvikt mellan män och kvinnor 
• Mångfald och representativ åldersfördelning 
• Jämn fördelning av ledamöternas boende i ”lofthus” respektive ”höghus” 
 
Inga konkreta nomineringar har inkommit till valberedningen inför årets stämma.  
 
HSB Snösätras styrelse har bestått av 9 personer. Fördelningen är 6 ledamöter (varav en är 
ordförande), 2 suppleanter och en HSB representant.  
Valberedningen föreslår att styrelsen (i samråd med styrelsen) går ner till 8 personer. Fördelningen är 
då 5 ledamöter (varav en är ordförande), två suppleanter och en HSB representant. 
 
Utifrån ovanstående grunder har valberedningen beslutat föreslå årsstämman att utse på baksidan 
angivna personer till de förtroendeuppdrag som 2013 års årsstämma har att besluta om. 
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Förslag på ledamöter till styrelsen. 
Styrelseledamöter med mandattid 2 år.  

 Stefan Måneskiöld, Bäverbäcksgränd 52 (Omval) 

 Daniel Krauklis, Bäverbäcksgränd 78 (Suppleant 2012) 
 

Suppleanter med mandattid 1 år. 

 Agnes Kellerman, Bäverbäcksgränd 70 

 Anna Ekström, Bäverbäcksgränd 38 
 

Vid ordinarie stämman 2012 valdes Mikael Grönvoll, Tina Heed och Tsehai Kibebe in i styrelsen som 
ledamöter med en mandatperiod på 2 år. 
 

Förslag på revisorer. 
Revisor samt revisorssuppleant med mandattid 1 år. 

 Anette Bornold, Bäverbäcksgränd 64 (Omval) 

 Srinath Silva, Bäverbäcksgränd 50 – Revisorssuppleant (Omval)  
 

Förslag på valberedning. 
Valberedning med mandattid 1 år. 
2012 års valberedning, Marianne Karnehammar, Suune Kodu och Valeri Lemessov, står till 
stämmans förfogande för omval. 
 

Förslag till arvoden. 
Valberedningens föreslår att arvoden följer prisbasbeloppets utveckling och beräknas i procent av 
fastställt prisbasbelopp (PBB). Sådan utveckling av arvoden i föreningen har stämman beslutat följa 
under några års tid nu. Valberedningen föreslår att stämman 2013 tar ett likvärdigt beslut enligt 
följande: 
 
Enligt tidigare stämmobeslut så har styrelsen 3 prisbasbelopp att fördela, Valberedningen har 15% 
och revisorerna har 13% av ett prisbasbelopp att fördela.  
 
Årets prisbasbelopp ligger på 44 500 kr. Förslaget faller ut på följande sätt:  

 Styrelsen får 133 500 kr att fördela. (3 x 44 500 kr) 

 Valberedningen får 6 675 kr att fördela. (0,15 x 44 500 kr) 

 Revisorerna får 5 785 kr att fördela. (0,13 x 44 500 kr) 
 

Välkommen till årsstämman 
Sedan tidigare har styrelsen skickat ut en kallelse till alla föreningens medlemmar angående 
årsstämman, onsdagen den 10 april, klockan 19.00. Det är din rättighet och din chans att påverka. 
Välkommen till IKANO’s samlingslokal, Bäverdammsgränd 19. Det bjuds på fika från 18.30. Mer info 
finns på www.snosatra.se. 
 
 
Marianne Karnehammar 
Valberedningen HSB Snösätra 229 
Sammankallande 
 
2013‐04‐04 Bandhagen 
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Motion 1 
 

Avseende bastu 

 
Motion inskickad av Marianne Holmgren 
 
Önskar att föreningen bygger en bastu. I port 70 utanför tvättstugan finns plats. 
 
[Marianne Holmgrens originalhandling förvaras i styrelsens arkiv] 
 

Styrelsens yttrande 

 
En preliminär kalkyl från företaget BC Bygg visar att det kommer att kosta ca. 250 000 kr. att 
bygga en bastu. Därtill kommer kostnader för drift och löpande underhåll i form av vatten- 
och elförbrukning, städning, reparationer etc. 
 
I detta pris ligger då att det tillförs en dusch vilket i dagsläget saknas i anslutning till 
gästrummet. 
 
Att bygga en bastu bedöms av HSB:s jurister som en förändring av boendet för medlemmarna 
i port 70 där bastun skulle finnas. Detta betyder i sin tur att styrelsen anser att föreningen bör 
införa andelstal för beräkning av månadsavgifterna, för en rättvisare fördelning utifrån de nya 
förutsättningarna, vilket i sig kräver en stadgeändring samt en konsult som utreder och 
fastställer andelstalen. Således ytterligare en kostnad samt att nuvarande fördelning av 
månadsavgifterna kommer att förändras. 
 
Om stämman röstar för att bygga en bastu kommer detta att innebära följande: 

• Det tillförs en dusch i anslutning till gästrummet, vilket inte finns idag, 

• förhöjda månadsavgifter för att täcka de tillkommande kostnaderna, 

• omprogrammering av nuvarande bokningssystem till tvättstugan så att man kan boka 
bastun via detta system 

• städskrubben flyttas till port 72, 

• det allmänna utrymmet i hallen utanför tvättstugan försvinner, 

• samt att det blir mer för styrelsen att ansvara för. 
 
Då styrelsen inte fått medgivande från samtliga berörda medlemmar krävs 2/3 majoritet samt 
hyresnämndens godkännande för att en bastu ska kunna byggas. 
 

Styrelsens förslag 

 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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Motion 2 
Avseende ytterligare en tvättstuga 

 
Motion inskickad av Marianne Holmgren 
 
Önskemål om en ”liten” tvättstuga. Kanske någonstans i lofthusen. 
 
[Marianne Holmgrens originalhandling förvaras i styrelsens arkiv] 
 

Styrelsens yttrande 

 
En preliminär kalkyl från företaget BC Bygg visar att det kommer att kosta ca. 400 000 kr. att bygga 
en tvättstuga. Därtill kommer kostnader för drift och löpande underhåll i form av vatten- och 
elförbrukning, städning, reparationer etc. Det finns även risk för att huvudsäkringen måste bytas ut till 
en större än nuvarande vilket i sig blir en tillförd arbetskostnad samt ett dyrare elabonnemang. 
 
Att bygga en tvättstuga till bedöms av HSB:s jurister som en förändring av boendet för medlemmarna 
i loftgångshusen där tvättstugan skulle finnas. Detta betyder i sin tur att styrelsen anser att föreningen 
bör införa andelstal för beräkning av månadsavgifterna, för en rättvisare fördelning utifrån de nya 
förutsättningarna, vilket i sig kräver en stadgeändring samt en konsult som utreder och fastställer 
andelstalen. Således ytterligare en kostnad samt att nuvarande fördelning av månadsavgifterna 
kommer att förändras. 
 
Om stämman röstar för att bygga en tvättstuga kommer detta att innebära följande: 

• fler möjliga tvättpass, 

• ett gemensamt förvaringsutrymme försvinner, 

• förhöjda månadsavgifter för att täcka de tillkommande kostnaderna. 

• omprogrammering av nuvarande bokningssystem till tvättstugan, 

• föreningens samtliga medlemmar får tillträde till loftgångshusens cykelförråd, 

• samt att det blir mer för styrelsen att ansvara för. 
 
Som ett alternativ föreslår styrelsen att skapa fler tvättpass i nuvarande tvättstuga genom att ha s.k. 
överlappande tvättider. D.v.s. att ett tvättpass fortsättningsvis är tre timmar men att den sista timmen i 
ett tvättpass samtidigt är den första timmen i nästkommande tvättpass. Tiderna skulle då bli enligt 
följande: 7-10, 9-12, 11-14, 13-16, 15-18, 17-20, 19-22. Detta skulle skapa ytterligare 14 tvättpass per 
vecka. 
 
Då styrelsen inte fått medgivande från samtliga berörda medlemmar krävs 2/3 majoritet samt 
hyresnämndens godkännande för att en ny tvättstuga ska kunna byggas. 
 

Styrelsens förslag 

 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och istället rösta för överlappande 
tvättider enligt ovan. 
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Motion 3 
 

Avseende björkar 

 
Motion inskickad av Linda Säinas 
 
Hej, 
 
För ett tag sedan så fanns det en motion om borttagning av björkträden. Vet ej hur det gick 
till denna gång och vill gärna återaktuallisera denna frågan. 
 
Nämligen så har vi redan ett högt antal björkträden i Snösätra området. Att min son är 
kraftigt allergisk mot björkpollen är kanske inte det starkaste argument men samtidigt skulle 
det vara bra med en runtfrågning av medlemmarna i föreningen kring deras eventuella 
allergiska besvär.  
 
Den andra argument som jag tycker kan väga ännu tyngre är den ständiga nedsmutsandet av 
våra balkonger som pågår under hela våren och sommaren. 
  
Först kommer tjocka pollendammlager som om de blandas med regn missfärgar våra 
balkonger och utemöbler. Att vädra barnets rum under denna period kommer inte ens på 
frågan eftersom den finfin korniga pollendammen fastnar överallt...sängkläder, böcker, 
leksaker etc.På sommaren fortsätter det med de torra frökappslar som med den lättaste brisen 
smyger in i hemmet och håller våran dammsugare i ett ständigt beredskap. 
 
Med andra ord så förvandlas de finaste balkongmånaderna från det tilltänkta njuttnings och 
avslappningsplatsen till en krigszon mot alla dessa "björkavföringar". 
 
[Linda Säinas originalhandling förvaras i styrelsens arkiv] 
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Styrelsens yttrande 

 
Enligt föreningens markskötare påverkas inte nedsmutsningen och de allergiska besvären 
nämnvärt mycket då det finns björkar i vårt närområde som också bidrar till detta. Dessutom 
tillhör en stor del av marken på baksidan kommunen vilket gör att föreningen inte har rätt att 
ta ner alla björkar som står innanför staketet. Dock är det bara ett fåtal som står på 
kommunens mark. 
 
Styrelsens bedömning är att marken där björkarna står idag, i synnerhet på baksidan, kommer 
att bli mer sank då björkar suger upp mycket vatten. Styrelsen bedömning är också att 
helhetsintrycket av gården skulle försämras om alla björkar på gården tas bort. Därför menar 
styrelsen att om stämman beslutar att ta bort alla björkar bör dessa ersättas med andra träd. 
Både vår nuvarande markskötare och HSB Mark har tidigare gjort bedömningen att det är 
mycket liten sannolikhet att nya träd skulle överleva på kullen på innergården.  
 
Att ta bort alla björkar på föreningens mark kostar ca 50 000 kr. Kostnad för eventuell 
återplanering av nya träd tillkommer. 
 

Styrelsens förslag 

 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
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Motion 4 
 

Avseende stadgeändring 

 
Motion inskickad av Edna Grönvoll 
 
Hej, 
 
Jag vill föreslå att vår bostadsrättsförenings stadgar ändras så att två vuxna ur samma familj 
(som alltså bor i samma lägenhet) kan vara med i styrelsen. 
 
Dock fortfarande med endast en rösträtt. En ska vara ordinarie och den andra suppleant. 
 
[Edna Grönvolls originalhandling förvaras i styrelsens arkiv] 
 

Styrelsens yttrande 

 
Enligt jurister på HSB finns det inget i våra stadgar eller i lagen som förhindrar att två vuxna 
ur samma familj kan vara med i styrelsen samtidigt. Dock avråder HSB från att fler än en från 
samma hushåll ingår i styrelsen med motivationen att det då finns risk för jävsituationer. 
Styrelsen ser därför inte något behov att förändra stadgarna för att tillmötesgå önskemålet i 
motionen. 
 

Styrelsens förslag 

 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen som besvarad. 
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Styrelseförslag nr 1 

 

Gruppanslutning av bredband och telefoni 
 

I föreningen finns två olika bredbandsleverantörer: Bredbandsbolaget och Com Hem. 45 

lägenheter har avtal med Bredbandsbolaget, 18 lägenheter har avtal med Com Hem och 11 

lägenheter har inget avtal med någon av dem. Var och en av de 63 lägenheter som har ett 

bredbandsavtal med någon av dessa två leverantörer betalar minst 200 kr/månad för detta. De 

lägenheter som har fast telefoni via Telia betalar 145 kr/mån i fast avgift, de lägenheter som 

har fast telefoni via Tele2 betalar från 89 kr/mån och de lägenheter som har fast telefoni via 

Com Hem betalar 98 kr/mån. 

 

Tack vare ett ramavtal mellan HSB och Bredbandsbolaget finns det möjlighet för föreningen 

att ingå avtal om gruppanslutning hos Bredbandsbolaget. Avtalet innebär att alla lägenheter 

betalar 125 kr/mån vardera och då ingår både bredband, med en hastighet om minst 100/100, 

och fast telefoni. Dessutom ges möjligheten för varje lägenhet att själv kunna koppla på 

Bredbandsbolagets TV-utbud vilket medför en ytterligare kostnad. För att använda telefoni 

via Bredbandsbolaget krävs en kopplingsdosa som man får låna kostnadsfritt. Dock kostar det 

96 kr i en engångsavgift att få den skickad till sig. Dosan fungerar även som trådbunden och 

trådlös router. 

 

Genom att teckna ett gruppanslutningsavtal sänks således den totala boendekostnaden för det 

stora flertalet av föreningens medlemmar. Enligt olika mäklare som styrelsen har kontaktat 

påverkas inte värdet av lägenheterna vid en försäljning nämnvärt på kort sikt, men deras 

bedömning är att det på lång sikt kommer att vara till nackdel om föreningen inte har ett 

gruppanslutningsavtal. 

 

Styrelsens förslag 

 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla förslaget om ett gruppanslutningsavtal av 

bredband och telefoni. 
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