








Styrelseförslag nr 1 
 
 
 
Förändring av stadgar avseende avgifter till föreningen 

Föreningens revisor, BoRevision, har påpekat att underhållskostnaden för de uteplatser som 
nu byggts vid loftgångshusen inte ingår i tillhörande lägenhets årsavgift. Därför anser 
BoRevision att föreningen bör ändra sina stadgar så att föreningen kan ta ut en avgift som 
motsvarar underhållskostnaden på dessa uteplatser. 
 
Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår stämman att ändra §31 i stadgarna enligt följande:   
 
 
Avgifter till föreningen 

§ 31 

Insats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid 
beslutas av föreningsstämma. 
 
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad 
som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till 
fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början 
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full 
betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordningen om ersättning för 
inkassokostnader mm. 
 
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller 
konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. 
 
Föreningen har rätt att ta ut en förhöjd årsavgift för de lägenheter som efter upplåtelsen fått 
uteplatser. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden för underhåll och byggnation. 
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Bilaga till styrelseförslag 1 

 
Vilka lägenheter är berörda? 
 
Berörda lägenheter är portarna 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 46, 48, 50 samt 52.  
 
Vad krävs för att ändra föreningens stadgar? 
 
För att föreningens stadgar skall kunna ändras måste följande krav uppfyllas: 
 
Att föreningen har två på varandra följande stämmor där föreningens medlemmar ges 
möjlighet att rösta för eller emot förslaget. Förslaget måste vara identiskt på båda stämmorna. 
 
På den första stämman krävs att minst hälften röstar för förslaget (s.k. enkel majoritet) för att 
frågan skall tas upp på nästa stämma. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av 
rösterna bifaller förslaget. Avslutningsvis skall förslaget godkännas av HSB Stockholm 
alternativt HSB Riksförbund. I särskilda fall krävs dessutom godkännande i Hyresnämnden. 
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Styrelseförslag nr 2 
 
 
 
Införande av sparstrålsamlare 

Då varje boende nu betalar sin egen tappvarmvattenförbrukning vill styrelsen uppmärksamma 
att det finns s.k. sparstrålsamlare som blandar vatten med luft vilket ger en minskad 
vattenförbrukning på upp till 30%. Införande av sparstrålsamlare skulle ge både föreningen 
samt den enskilde medlemmen en kostnadsbesparing då förbrukningen av både kall- och 
varmvatten minskar. 
 
Styrelsens förslag 

Inköp, montering och underhåll av tappvattenarmaturer är enligt stadgarna den boendes 
ansvar, men då det är ekonomiskt mer fördelaktigt att göra inköp av större volymer föreslår 
styrelsen stämman att rösta för att föreningen vid ett tillfälle upphandlar sparstrålsamlare till 
samtliga lägenheter samt att föreningen står för kostnaden för material och montering. 
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