
Årsredovisning 2018
Bostadsrättsföreningen Kvarnparken





Kallelse till ordinarie Årsstämma i Brf Kvarnparken 
Dag: 2019-04-25 
Tid: kl 18.30. Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30. 
Plats: Globen Quality Hotel, Arenaslingan 7. Lokal: Venus. 
 
Dagordning: 
 

1.  Öppnande 
2.  Godkännande av dagordningen 
3.  Val av stämmoordförande 
4.  Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6.  Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
7.  Fastställande av röstlängd  
8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9.  Föredragning av revisorns berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15 Val av styrelseordförande för ett år  
16. Val av revisorer och revisorssuppleant  
17. Val av valberedning 
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende  
19. Avslutande 
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__________________________________________________________________________ 
 

Redovisning av beslut på årsstämma 2017 att utreda alternativ till 
fjärrvärme 
 

Styrelsen	fick	i	uppdrag	av	2017	års	årsstämma	att	återkomma	till	årsstämma	med	förslag	om	
alternativ	till	fjärrvärme.	

Uppdraget	bestod	i	att	redovisa	

• Förslag	som	är	lämpliga	för	föreningen,		
• redovisa	kostnader	för	olika	alternativ,	dess	effektivitet,	energibesparingar	och	långsiktighet.		
• Utredningen	skall	ske	i	samverkan	med	Brf	Solfjädern	som	i	dag	har	vissa	lösningar	men	vill	

utveckla	dessa	ytterligare.	

Redovisning	

Uppdraget	med	utredningen	avseende	laddstolpar	samt	övrigt	styrelsearbete	har	tagit	merparten	av	
tillgänglig	tid.	Brf	Solfjädern	har	ej	heller	haft	möjlighet	att	fördjupa	kunskapen	om	sina	tekniska	
lösningar.	

Styrelsen	noterar	även	att	frågan	är	mycket	komplex.	Bergvärme	finns	teoretiskt	att	tillgå,	men	
förutsättningarna	och	kostnaderna	är	mycket	oklara	samt	om	lösningen	passar	Kvarnparken.	

Ett	försök	att	ingå	i	ett	projekt	genom	Stockholms	Stad	om	energikartläggning	bedömdes	inte	vara	
relevant	då	detta	syftade	till	att	få	ner	elförbrukningen	i	fastigheterna,	dvs	föreningens	egna	
elkostnader.	

Styrelsen	föreslår	Årsstämman	att	godkänna	redovisningen	samt	att	utredningen	fortgår	med	
förnyad	redovisning	vid	Årsmötet	2021	med	delredovisning	2020.	

	

	

		

	

 

 



Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kvarnparken 
 
FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 
 
§ 1 
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kvarnparken. 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan 
tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till 
föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet 
eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. 
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 
 
§ 2 
När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och 
flytta in i bostadslägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. 
Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i föreningen på sätt 
styrelsen bestämmer och godkännas av densamma. Styrelsen skall snarast, normalt 
inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, 
avgöra frågan om medlemskap. 
 
§ 3 
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i 
föreningens hus. Juridisk person kan ej beviljas medlemskap i föreningen. 
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om 
föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan 
antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i 
bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. 
Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om 
inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka 
lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. 
 
INSATS OCH AVGIFTER M M 
 
§ 4 
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 
ändring av insats, andelstal 1 och andelstal 2 skall dock alltid beslutas av 
föreningsstämma. 
Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift 
till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till 
lägenheternas andelstal. 
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av 
styrelsen. överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till 
högst 1 % av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap 
respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 



 
 
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, 
renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning 
eller yta. 
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av 
pantsättaren. 
Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i 
rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från 
förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen 
om ersättning för inkassokostnader m m. 
 
BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
 
§ 5 
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla bostadslägenheten i gott skick 
och svara för bostadslägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar 
för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av 
stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett 
bostadslägenheten med. 
Bostadsrättshavarens ansvar för bostadslägenhetens underhåll omfattar sålunda 
bland annat: 
 
•	egna installationer 
•	rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt 
•	inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande 
bostadslägenheten 
•	ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, el och vatten - till de delar 
dessa inte är stamledningar 
•	golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och 
stamledningar; elledningar från bostadslägenhetens undercentral och till elsystemet 
hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstäder med 
tillhörande rökgångar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av 
yttersidorna av dörrar och fönster. 
•	till bostadslägenheten hörande mark 
Bostadsrättshavaren svarar endast för renhållning och snöskottning av till 
bostadslägenheten hörande balkong, terrass eller uteplats. I övrigt gäller de 
bestämmelser som utfärdades efter föreningsstämman 2001 enl. bil 4. 
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i 
bostadsrättshavarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller 
brandskada. 
 
§ 6 
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om 
reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av 
bostadslägenheten som medlemmen svarar för. 
 
 
 
 



§ 7 
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i bostadslägenheten. Väsentlig 
förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning 
att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. 
 
§ 8 
Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder bostadslägenheten och andra 
delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick 
inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i 
överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn 
över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller 
av någon 
annan som han inrymt i bostadslägenheten eller som där utför arbete för hans 
räkning. 
Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas 
vara behäftat med ohyra får inte föras in i bostadslägenheten. 
 
§ 9 
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i bostadslägenheten när det 
behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När 
bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning, är bostadsrättshavaren skyldig att 
låta visa bostadslägenheten på lämplig tid. 
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till bostadslägenheten, när 
föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning. 
 
§ 10 
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger 
sitt samtycke. 
Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall på sätt 
styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen. Tillstånd kan begränsas 
till en viss tid och förenas med villkor. 
 
§ 11 
Bostadsrättshavaren får inte använda bostadslägenheten för något annat ändamål 
än det avsedda. 
 
§ 12 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med 
bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om: 
 
•	Bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift 
•	Bostadslägenheten utan samtycke upplåts i andra hand 
•	Bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller 
medlem 
•	Bostadslägenheten används för annat ändamål än det avsedda 
•	Bostadsrättshavaren eller den, som bostadslägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i bostadslägenheten eller om 
bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i bostadslägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten 
 



•	Bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller 
rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar 
•	Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till bostadslägenheten och han inte kan 
visa giltig ursäkt för detta 
•	Bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av 
synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs 
•	Bostadslägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av 
ringa betydelse. Uppsägning enligt ovanstående får endast ske om 
bostadsrättshavare låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. 
 
§ 13 
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall 
anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp 
bostadsrätten. 
Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadslägenheten. 
 
§ 14 
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till 
ersättning för skada. 
 
§ 15 
Har bostadsrättshavaren blivit skild från bostadslägenheten till följd av uppsägning 
skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana 
brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. 
 
STYRELSEN 
 
§ 16 
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst fyra 
suppleanter-  

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av 
föreningsstämman. Ordföranden för ett år och övriga för högst två år. Ordinarie för 
högst 2 år, suppleanter på 1 år. Växelvis val av styrelseledamöter. 
Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make eller 
sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. 

Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet. 
Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. 
 

§ 17 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och 
den ytterligare ledamot eller suppleant som styrelsen utser. 
 
 
 



§ 18 
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger 
hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken 
mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds 
av ordföranden. För giltigt beslut när minsta antalet ledamöter är närvarande 
erfordras enhällighet. 
 
§ 19 
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande 
avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa 
väsentliga till eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 
 
§ 20 
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och 
lägenhetsförteckning. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur 
lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet. 
 
Det åligger styrelsen: 
 
•	att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att 
avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året 
(Förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader 
(Resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång. 
•	att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret 
•	att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus 
samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid 
besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse. 
•	att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 
revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för 
det förflutna räkenskapsåret samt 
•	att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia 
av årsberättelsen och revisionsberättelsen samt om medlem så önskar överlämna 
följande årsbudget. 
 
RÄKENSKAPER OCH REVISION 
 
§ 21 
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, 
resultat och balansräkning. 
 
§ 22 
Revisorerna skall vara minst en och högst två med minst en och högst två 
suppleanter. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie 
föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Av revisorerna - vilka inte 
behöver vara medlemmar – skall minst en vara auktoriserad eller godkänd. 
 
§ 23 
Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före föreningsstämman. 



 
 
 
FÖRENINGSSTÄMMA 
 
§ 24 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före 
juni månads utgång. 
 
§ 25 
Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast den 31 
januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma. 
 
§ 26 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller 
när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med 
angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. 
 
§ 27 
 
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

 
1.  Öppnande   
2.  Godkännande av dagordningen   
3.  Val av stämmoordförande 
4.  Anmälan av styrelsens val av protokollförare  
5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare    
6.  Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
7.  Fastställande av röstlängd  
8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9.  Föredragning av revisorns berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15 Val av styrelseordförande för ett år  
16. Val av revisorer och revisorssuppleant  
17. Val av valberedning  
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende  
19. Avslutande 

§ 28 
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall 
behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar 
genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en 
vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. 
 



§ 29 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar 
bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast 
den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller 
enligt lag. 
 
§ 30 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo 
eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. 
Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, 
dagtecknad fullmakt. 
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens 
make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. 
 
§ 31 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de 
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val 
anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning 
om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Omröstning sker öppet, om 
inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. 
Beslut om ändring av föreningens stadgar som innebär ändring av de grunder enligt 
vilka årsavgifterna skall beräknas är giltigt endast om beslut fattas på två efter 
varandra följande stämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare 
stämman gått med på beslutet. Detta i enlighet med Brl 9 kap 23§. 
 
§ 32 
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie 
föreningsstämma hållits. 
 
§ 33 
Beslut om att ansöka om att försätta föreningen i konkurs ska fattas av 
föreningsstämma. 
 
§ 34 
Justerat protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna 
senast tre veckor efter stämman. Protokollet läggs ut på föreningens hemsida för 
egen nerladdning eller kan på begäran erhållas från styrelsen. Medlemmarna 
informeras på Brf Kvarnparkens hemsida samt genom anslag på föreningens 
anslagstavla i respektive hus. 
 
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 
 
§ 35 
Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning. 
 
FONDER 
 
§ 36 
Inom föreningen skall bildas följande fonder: 



 
• Fond för yttre underhåll 
• Dispositionsfond. 
Avsättning till föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen. Fr.o.m. år 2001 
kommer  
ökning av beloppet göras med syfte att år 2005 ha uppnått 0,3 % av 
anskaffningsvärdet 
(SEK 82 M). Därefter avsättes min SEK 240.000:- per år. 
 
UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M 
 
§ 37 
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande 
till lägenheternas insatser. 
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten 
fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det 
senaste räkenskapsåret. 
 
ÖVRIGT 
 
§ 38 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om 
ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.	



Motion	till	årsstämman	2019	i	Brf.	Kvarnparken 

  

Jag vill föreslå årsstämman att fatta ett beslut som följer det stämmobeslut som man 
tidigare har fattat (2018), att installationen av laddutrustning ska bokföras som en 
(fastighets-) investering alt. drift och inte fördelas på sex (6) enskilda 
uppställningsplatserna, så som styrelsen och deltagarna på det öppna mötet den 25 
september 2018 förordade. I detta förslag skulle de sex platserna dels få en fast avgift 
avseende investering, (driftkostnad på avbetalning) dels en rörlig avgift av förbrukad el 
och därmed frångå sitt ansvar över tidigare fattat stämmobeslut. 

Bakgrund. 

2015-05-19  Väcker jag frågan på styrelsemöte att ”… Ett antal ladd-stationer föreslås 
uppsättas under hus 2. Borde göras i samband med uppgradering av belysningssystem i 
garage. Solfjädern bör tillfrågas om denna investering…”  

2015-11-02 upprättas en projektbeskrivning för 5 aktiviteter: 1, Belysning i trapphus, 2, 
Belysning i garage. 3, Passersystem. 4, Installation av bredband. 5, Laddstationer i garage. 
Aktivitet ”Laddstationer” bordlades dock.  Undertecknad drev El-installationerna tillsammans 
med passersystem och MN och JC drev bredbandsinstallation.  

2016 Frågan om billaddare prövats på nytt av styrelsen, som åter bordlade/avslog förslaget. 

Årsstämman 2017 behandlade min motion om att utrusta garaget med möjlighet att ladda 
elbilar. Beslutet kom att lyda: ”Föreningsstämman beslutar att bifalla motionen med 
förtydligande att styrelsen ska utreda om laddstolpar skall installeras och i så fall hur och 
när.” (Inget sagt om finansiering eller kostnader) 

2017/18 Beslutar styrelsen om installation och upprättar sitt betänkande.  

Årsstämman 2018 lämnade styrelsen sitt utredningsförslag. Man säger där bl.a. i sin analys 
av kostnaderna att ”Hälften av kostnaden betalas av Klimatklivet, dvs. Naturvårdsverket.  Att 
den ekonomiska lösningen ska kunna infogas i flerårsbudgeten samt tas upp i föreningens 
underhållsplan som en investering. Beslutet kom att lyda: ”Föreningsstämman beslutar att 
godkänna redovisningen.” 

 Motiv till min motion är flera: 

• Det är ”nästan” självklart att ägare till elbil ska stå för sin egen driftkostnad, dvs. 
elförbrukning i detta fall. 

• Om årsstämman låter styrelsen fattar beslut som kränker årsstämmans beslut är det 
mycket allvarligt. Vilket man troligen redan har gjort men sitt styrelsebeslut om en 
fast avgift på 115 kr/mån. 

• Årsstämman har beslutat om investering och att infoga den i föreningens 
underhållsplan. 



• Investeringskostnaden är delad mellan Naturvårdsverket och föreningen. D.v.s. 
Klimatklivet som består av skattemedel, gör att vi alla är redan med och betalar halva 
investeringen.  

• Resterande investeringskostnad (driftkostnad på avbetalning) c:a 72 tkr ska delas 
mellan alla lägenheter, liksom kostnad för passersystem, trapphus-, garagebelysning 
samt bredbandsinstallationen. 

• Undvika att skapa ett väldigt ogynnsamt prejudikat, som gör att framtida elbilsköpare 
kan få betala en mångdubbel kostnad för en laddplats i garaget. (Principen om 
likabehandling) när bidrag inte utgår. 

• Om stämman likväl beslutar om en fast avgift måsta upplåtelseformen för bilplatser 
ändras, viket endast kan göras genom att befintliga avtal sägs upp för omförhandling. 
Dessa avtal kan se lite olika ut beroende av vem eller när dessa är upprättade. 
(likabehandling) Några avtal har dessutom en bilaga med en indexklausul som reglerar 
hyreskostnaden. Troligen kommer detta att skapa en ny administrativ kostnad. (C:a 70 
tkr?) 

• Om föreningen menar alvar med sin vilja att stimulera en grön omväxling, bör den 
därför gå vidare nu 2019. 

• Borde öka attraktion (värde) på lägenhet vid ev. försäljning, genom att det kan finnas 
laddare för elbil i garage. 

• Stämman ”…borde gripas av panik”, som Greta Thunberg sa till klimattoppmötet i 
Katowice, ”Vi måste agera även om det inte finns hopp”. 

• Föreningen ekonomi är god, med ett resultat på c:a 300 tkr enligt årsredovisningen 
2017, vad är problemet? 

 Den	ekonomiska	konsekvensen 

Investeringen är enligt Kvarnparkens hemsida på 72 000 kr för föreningen, som består av 62 
lägenhetsupplåtelser. Om anläggningen är ekonomist avskriven på 10 år skulle de ge var 
lägenhet en kostnad på 9:68 kr per månad. Istället för att ge de sex bilägare en kostnad på 100 
kr per månad, under tio år (?).  

 Den rörliga kostnaden som eventuellt uppstår är beroende på körsträckor och elpris. Ett 
antagande för ett framtida bilinnehav med 800 mil körning per år till ett pris på 1:50 till 2:50 
kr blir för undertecknad en månadskostnad på 100 till 167 kr. (förutom en egen dyr 
investerings- och servicekostnad). Summa på c:a 300 kr/månad. (Borde jag ompröva mitt 
beslut att byta till eldrift?) 

 En ekonomisk bestraffning i praktiken för den som råkar inneha en P-plats som fått/får en 
laddstolpe, och vill använda den till sin elbil. Medan om man har en ”fossilslukare” stående 
där, slipper man alltså betala extra.  Detta är motsatsen till en "grön växling" vilket jag menar 
var väldigt tydligt i min motion. Som stämman 2018 röstade ja till, återigen! 

 Yrkande 

Jag yrkar mot denna bakgrund att föreningsstämman beslutar om att använda avsatta medel 
för denna fastighetsinvestering och låta endast elmätnnig debiteras utnyttjare av laddstation.  

  

Tommy Brandin, Hus 1, lägenhet 164 (Nytt nummer: 1304) 



Styrelsens svar: 

- Motionen avvisas i enlighet med gällande Lagstiftning då stämman inte är behörig att fatta 
beslut om för styrelsen bindande ekonomiska åtaganden samt avgifter. 
 

- Styrelsen har fattat beslut om att kostnader för elförbrukning samt en fast kostnad på  
115 kr/månad ska bäras av bilplatsinnehavare som nyttjar laddningsstationer. 
 

- Styrelsen har fattat beslut om att samtliga bilplatsavtal skall sägas upp för omreglering. 

 
 

 

 



Motion till årsstämma i BRF Kvarnparken 2019 
 

Bakgrund: 
Den generella kostnaden för parkering i området är 500 SEK per månad. Detta berättigar till 
att parkera på vissa gator under vissa varierande tidsintervall beroende på de 
trafikföreskrifter/skyltningar som gäller. Parkering kan då göras i mån av plats. 
BRF Kvarnparken tillhandahåller fast parkeringsplats med minst tillgång till motorvärmare för 
en del av föreningens medlemmar för 369 SEK per månad (högre om bättre läge t ex 
inomhus) 

Förslag 
Avgifterna för föreningens p-platser bör höjas så att den lägsta nivån inte understiger den 
generella avgiften, minst med 150 SEK per månad. Höjningen bör göras för samtliga 
avgiftsnivåer för att återspegla skillnader i standard. 

Effekter 
Ovan föreslagna ändring medför att kostnaden för att nyttja föreningens parkeringsplatser, 
som bara kan nyttjas av en del av medlemmarna, inte längre subventioneras av föreningen 
som helhet. 
Ändring enligt ovan innebär också att föreningens ekonomi som helhet stärks med ca 50 
kSEK eller mer per år. 

Stockholm 2019-02-28 

 

Roland Tomth 

 

Styrelsen svarar: 

- Motionen avvisas i enlighet med gällande Lagstiftning då stämman inte är behörig att fatta 
beslut om avgifter, endast styrelsen. 

	



Motion ang återvinning av matavfall 
Vi skulle vilja att styrelsen tar upp frågan om att överblivna 
matvaror läggs i särskilt kärt för återvinning. 
 
Ann-Britt o Larz Holmberg 

 

Styrelsens svar: 

- Styrelsen konstaterar att frågan ligger i tiden och att Stockholm stad har beslutat att ett system 
för återvinning av matavfall skall vara infört senast 2021. 
 

- Frågan aktualiserades även på det senaste Öppna mötet som hölls i mars.  
Styrelsen informerade då om att kontakt ska tas med vår entreprenör för att diskutera frågan 
och se om något kan göras redan nu under 2019. 
 

Styrelsen rekommenderar med ovan anförda Årsstämman att bifalla motionen. 



Motion gällande förändring av allmänna regler för garage och  
p-platser  

De nuvarande reglerna för föreningens p-platser öppnar för olika tolkningar kring vilka som 
ska tillåtas hyra platserna i föreningens garage och parkering. Exempelvis står det i första 
punkten i nuvarande skrivning att ”huvudregeln” är att platserna är till föreningens 
medlemmar. Vilka är de andra reglerna utöver huvudregeln? Och när ska huvudregeln inte 
tillämpas? Det framgår inte.  

Det står också idag att det inte finns krav på att äga en bil för att ställa sig i kö, men framgår inte 
om det finns krav på bil för att faktiskt få hyra en p-plats. Det är självklart rimligt att kunna ställa 
sig i kö innan hushållet har skaffat en bil, då det kanske finns planer på det och det är lång 
kötid. Däremot är det inte rimligt att det hushåll som inte har en bil ska uppta en plats. Med 
anledning av bland annat det – och ovanstående – föreslår jag förtydligade parkeringsregler, så 
att alla medlemmar vet vad som gäller och för att reglerna inte ska öppna för olika tolkningar.  

Nuvarande skrivningar:  
• Huvudregeln är att man måste vara innehavare av en bostadsrätt i föreningen för att få 
hyra en plats.  
• Det finns inga krav på att äga en bil för att ställa sig i kö.  
• Endast personbilar får ställas på parkeringsplatsen.  
• Det är ok att parkera en bil som någon annan äger (t.ex. tjänstebil eller lånebil) på 
den platsen man hyr.  
• Platsen får inte hyras ut i andra hand.  

Förslag på nya skrivningar:  
• Enbart innehavare av en bostadsrätt i föreningen får hyra en plats. I mån av plats kan 
utomstående få hyra en plats, men föreningens medlemmar har alltid förtur i kön. De 
utomstående som eventuellt har plats vid tiden för denna motions antagande får behålla sin 
plats.  
• Det ska finnas en bil skriven på en person i hushållet för att få inneha en parkeringsplats. 
Detta ska kontrolleras mot fordonsregistret av styrelsen (eller någon som styrelsen utser) 
en gång per år. Hushåll som saknar bil ska omedelbart lämna sin parkeringsplats till nästa 
person i kön som är medlem i föreningen.  
• Det är tillåtet att ställa sig i kö för en parkeringsplats utan att det finns en bil skriven på 
hushållet, dock förlorar man sin köplats om det inte finns en bil vid tiden då hushållet erbjuds 
en p-plats.  
• Endast personbilar får ställas på parkeringsplatsen.  
• Det är tillåtet att parkera en bil som någon annan äger på den plats som medlemmar i 
föreningen hyr, så länge det är en bil som medlemmen disponerar över en längre tid, 
exempelvis tjänstebil eller leasingbil. Bevis för detta ska visas för ansvarig i styrelsen när 
man blir erbjuden en parkeringsplats.  



• Platser i garage och på parkeringen får inte hyras ut i andra 
hand.  

Föreslås till årsstämman:  
- Att godkänna motionen i sin helhet. - Att skrivningarna i motionen 
börjar gälla med omedelbar verkan.  

Stockholm den 25 februari 2019 
Nisha Besara Skulptörvägen 18, 
lgh 211  

 

Rekommendation från styrelsen: 
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då nuvarande regler fungerar bra. 
Samtliga p-platser nyttjas till fullo av föreningens medlemmar. 



Motion om hjärtstartare i föreningen 
 

Sedan en tid tillbaka är Stockholms Läns Landsting en del av tjänsten SMS-livräddare.  
Det är ett slags komplement till ambulansutryckning och innebär att den som är utbildad i hjärt- och 
lungräddning och befinner sig i närheten av ett misstänkt hjärtstopp får ett larm i sin mobiltelefon, och 
kan bege sig dit för att utföra HLR tills sjukvårdspersonal kommer fram. 
 
Numera är tjänsten också kompletterad med en karta över närmaste hjärtstartare, och vissa larm 
uppmanar livräddaren att hämta en sådan och ta med till olycksplatsen. Den närmaste hjärtstartaren 
befinner sig dock på Arenavägen i Globenområdet, alternativt i Årsta.  
Om det sker ett larm någonstans i vår förening eller i vår omedelbara närhet – som för några veckor 
sedan på Bildhuggarvägen – riskerar hjärtstartaren att vara för långt borta för att vara till nytta. 
 
Jag skulle därför vilja att föreningen köper in en hjärtstartare och placerar i ett gemensamt utrymme, 
exempelvis nära entré i en trappuppgång.  
Det har potential att hjälpa en medlem som drabbas av plötsligt hjärtstopp, men kan också rädda 
andra i området, om hjärtstartaren registreras hos SMS-livräddartjänsten.  
En hjärtstartare kostar mellan 10 000 och 20 000 kr. 
 
Yrkande 
Att stämman ger styrelsen i uppdrag att köpa in en hjärtstartare för placering i gemensamt utrymme, 
och att se till att detta anmäls till SMS-livräddare 
 
Joakim Broman 
 
 
Styrelsens svar: 
 

- Tillgång till hjärtstartare i samhället är viktigt och kan rädda liv. 
 

- Innehav av en hjärtstartare kräver ansvar som föreningen normalsett inte har i sitt uppdrag 
och som handlar om att serva startaren och se till att den fungerar som den ska, att den 
lämnas tillbaka i samma skick och att personer som behöver komma åt den får den 
möjligheten.  
Styrelsen ser inte att detta kan fungera på ett enkelt sätt i vår förening.  
	

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 
	



Motion:	Förlag	på	höjning	av	lokalhyran	

	

Bakgrund:		
Föreningslokalen	hyrs	fn	för	300kr/dygn.	För	ett	par	år	sedan	tog	vi	bort	avgiften	för	3-timmars	
bokning	av	enbart	bastun.	
Lokalen	lämnas	ofta	ostädad.	Kylskåpet	smutsigt.	Smulor	på	borden.	Damm	på	golvet	etc.	
Vi	har	fått	ta	in	extra	städning	och	betalt	runt	1000	kr/tillfälle	för	det.	
Lokalen	blir	uthyrd	allt	från	ett	par	till	ca	tio	nätter/månaden.	
De	månaderna	som	den	hyrs	ut	i	bara	ett	par	nätter	räcker	inkomsterna	inte	för	betalning	av	städning	
och	el/vattenförbrukning.	

Möjlighet	att	boka	lokalen	kostnadsfritt	i	tre	timmar	har	ökat	något	efter	att	avgiften	togs	bort.	
Lokalen	används	då	inte	bara	för	att	bada	bastu	utan	även	för	t	ex	barnkalas	etc	som	ibland	medför	
ytterligare	extra	städning	på	föreningens	kostnad.	

	

Förslag:		
Jag	föreslår	att	hyran	för	lokalen	höjs	till	500	kr/dygn	och	att	hyran	för	bastun	läggs	på	100	
kr/tillfället.	
I	övrigt	gäller	samma	regler	för	bokning	av	lokalen	som	tidigare.	

	

Effekt:	
De	inkomsterna	föreningen	får	in	förväntas	räcka	för	löpande	kostnader	för	vatten-	och	elförbrukning	
samt	städning	av	lokalen.	
Föreningens	samtliga	medlemmar	slipper	betala	för	kostnader	som	några	enstaka	medlemmar	eller	
deras	gäster	har	skapat.	

	

Jasenka	Popovic	

	

	

Styrelsens	svar:	
	
Motionen avvisas i enlighet med gällande Lagstiftning då stämman inte är behörig att fatta beslut om 
avgifter, endast styrelsen. 

	



Motion ang installation av solceller 
Föreningen har investerat i fiber o laddstolpar. Elen är dyr och driftkostnaderna kommer bara att öka 
framöver - kanske dags för solceller? En investering som på sikt kommer att löna sig.                       

 Mvh B. Sallander/20 

 

Styrelsens svar: 

- Styrelsen har i uppdrag sedan årsstämman 2018 att fortsätta arbeta med utredning av 
minskade fjärrvärmekostnader under 2019. 
 

- Styrelsen anser att frågan om föreningens framtida energiförsörjning är större än att enbart 
installera solceller.  
 

- Styrelsens rekommendation till stämman är att uppdra till styrelsen fortsatt arbete i fråga om 
att minska kostnader där denna motion ska ingå. 
 

Styrelsen föreslår Årsstämman att med ovan anförda motionen skall anses vara behandlad. 

	



	

Härmed	befullmäktigas	_____________________________________________________________	
att	vid	bostadsföreningen	Kvarnparken,	769600-3685,	föreningsstämma	2019-04-25	företräda	och	
rösta	för	mig.	
	

Fullmaktsgivaren:	
	
Namn:______________________________________________________	

Adress:_____________________________________________________	

Personnummer:______________________________________________	

Lägenhetsnummer:___________________________________________	

	
	
	
	

Johanneshov	den	2019-__-__	

	

_______________________________________________________	
Fullmaktsgivarens	namnteckning	


