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Ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stureby  
 
Plats: Tält på ängen vid utegymmet bakom Skönviksvägen 275. 
Tid: Torsdag den 27 maj 2021, kl. 17.00.  
 

Förslag till Dagordning 
 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Fråga om stämmans öppenhet 

5. Godkännande av röstlängd 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

8. Fråga om kallelse behörigen skett  

9. Styrelsens årsredovisning 

10. Revisorernas berättelse 

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i   
föreningen för kommande verksamhetsår 

15. Val av styrelseledamöter 

16. Val av revisor och suppleant 

17. Val av valberedning 

18. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB Stockholms distrikt Söder om    
Söder 

19. Anmälda motioner 

20. Övriga i kallelsen anmälda ärenden 

21. Avslutning av stämman  
  
 

 
Registrering sker vid tältet - ta med bostadsrättsbevis eller fotolegitimation. 
Observera stadgarnas regler för fullmakt - använd gärna fullmaktsblanketten som finns på 
brfstureby.se. 

 









































Motion 4 från stämma 2020. Bygg laddstolpar. 

Styrelsen fick i uppdrag på förra stämman att se över möjliga åtgärder och kostnader för upprättande 

av laddstolpar i föreningen.  

Kostnaden för 6 laddplatser ligger på ca 263.000:-  minus ev miljöbonus. inkluderar 16A, vilket inte 

möjliggör snabbladdning utan bilen måste laddas ett antal timmar. Varje person tilldelas ett laddkort 

där varje enskild kund fakturerats för elförbrukningen. Kostnaden skrivs av på 8 år vilket medför en 

kostnad per laddstation/laddplats med 800 kr/ månad. 

För att finansiera det hela måste föreningen ta ett lån med tillkommande ränta under 8 års perioden 

eller alternativt höja avgiften.  

Sammantaget med ovanstående information till grund föreslår styrelsen att stämman bifaller 

motionen.  

Alla priser är ink moms 

 

  



Motion 1. 

Hej! 
Här kommer två motioner från mig. Carolina Rangert Vallgren, SKönviksv 315, läg 366.  
 

Nr1. Upprustning av lekparker. 

Föreningens två lekplatser börjar blir ganska slitna. Det skulle behöva göras en besiktning och 

åtgärder därefter. Förslagsvis renovering av sandlådor och påfyllnad av sand. Kontroll av staket (vid 

Skönviksvägen 315 är fler stolpar ruttna). Man skulle också kunna bygga helt nytt staket. Även där vid 

Skönviksvägen 315 finns det ganska brant stup ned mot nästa huslänga, och närhet till vägen, som 

dagens symboliska repstaket inte gör någon nytt för. Det hade också varit bra med bättre belysning, 

så att man kan leka där även efter mörkrets inbrott på vintern. Även fler gungor, ex två 

”bebisgungor” på varje lekplats hade varit bra. Värt att notera är att det blivit fler och fler 

barnfamiljer under senaste året. Då är lekplatsen av mycket stor betydelse för att göra föreningen 

attraktiv för potentiella köpare, som redan nu verkar dras hit.  

Styrelsens svar: 

Styrelsen delar uppfattningen att våra lekplatser behöver rustas upp och ett arbete har redan 

påbörjats. Dels kommer sanden att bytas ut årligen istället för vartannat år i alla sandlådor. När tjälen 

gått ur marken kommer ytterligare upprustning att ske och även plantering av bärbuskar och 

fruktträd i anslutning till våra lekplatser. I och med att arbetet redan satt igång anses motionen 

besvarad.   

 

Nr2. Uppdatering av grillplats 

Uppdatering av grillplatser och tillbyggnad av tak: 

Styrelsens svar: 

Styrelsen ser också ett ökat nyttjande av våra uteplatser sedan pandemin kom, vilket är mycket 

glädjande.  Vi har dessvärre från våra närliggande föreningar fått information om att platser med tak 

drar till sig objudna gäster. Dessa gäster lämnar efter sig sopor och skräp som kan vara direkt skadliga 

för våra barn och djur i föreningen. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 2. 

Nr1. Addera mer belysning 

Vill skicka in ett förslag att addera mer belysning på innergården vid Skönviksvägen 315. 

Styrelsens svar: 

Styrelsen har under det senaste året gjort en rondering i hela området avseende ljussättning i 

föreningen, dels utifrån att gammal belysning behöver bytas ut mot ny LED-belysning men också att 

addera belysning för att förhindra inbrott på bakdidan av våra fastigheter. Styrelsen har efter att 

belysning bytts ut fått in flera synpunkter på att den nya LED-belysningen är starkare än den innan 

och uppfattas störande. Styrelsen förslår därför stämman att avslå motionen.  

 

Nr2. Uppdatera lekutrustning 

Och uppdatera lekutrustningen återkommer gärna med förslag om detta blir aktuellt. 

Styrelsens svar: 

Styrelsen delar uppfattningen att våra lekplatser behöver rustas upp och ett arbete har redan 

påbörjats. Dels kommer sanden att bytas ut årligen istället för vartannat år i alla sandlådor. När tjälen 

gått ur marken kommer ytterligare upprustning att ske och även plantering av bärbuskar och 

fruktträd i anslutning till våra lekplatser. I och med att arbetet redan satt igång anses motionen 

besvarad. 

 

 

  



Motion 3. Behåll de små manglarna i tvättstugan.  

Hej! 

Är boende på Skönviksvägen 323 och nyttjar den lilla mangeln oftast i samband med tvätt. Önskar 

således att de små manglarna ska få förbli kvar i anslutning till tvättstugan, med fördel i ett av 

torkrummen, då det förhöjer hela föreningens kvalitet. Det blir dessutom i annat fall svårt att 

installera mangel i lägenheten. För de som inte lärt eller förstått vitsen med manglad tvätt så är jag 

villig att visa. 

 

Vänliga hälsningar 

Erik och Pernilla Kvamme 

Styrelsens svar: 

Felaktig information gick tidigare ut att även de små manglarna skulle tas bort. Så kommer inte att 

ske utan dessa kommer att finnas kvar. Därmed anses motionen besvarad.  

 

Motion nr 2 

Då vi har många stora vackra träd runt omkring husen och i parken vid 317, så vore det kanske dax 

att fundera på att plantera nya, så att man på sikt kan börja ta ner de som växt sig för stora. 

Styrelsens svar: 

Vi anlitar Sbc för trädgårdsskötsel och där ingår även våra träd. Vi besiktigar 2 gånger per år och då 
tas hänsyn till om och när nya träd planteras. Därmed anses motionen besvarad 
  



Motion 4. Uppdatering av våra lekplatser 

Hej! 
 
Vi har många härliga barn som leker på lekplatsen som finns i parken utanför Skönviksvägen 317-311 
vilket är superkul!  
 
Som förälder har jag noterat att det finns en del förbättringspotential som kan få lekandet att bli 
ännu roligare för fler.  
 
Jag föreslår därför: 
- Att en papperskorg placeras vid lekplatsen så att man som förälder inte behöver lämna sitt barn 
utan uppsikt när man behöver slänga skräp.  
 
- Att bättre belysning installeras så att barnen kan njuta av lekplatsen lite längre om dagarna.  
 
- Att stolparna som står runt gungställningen renoveras och reses igen - flera av dem är lösa och 
ligger ner.  
 
- Att sanden i sandlådan (som luktar väldigt illa av kattkiss och annat) byts ut  
 
- Att nätet som ska täcka sandlådan tas bort och byts ut mot något som faktiskt täcker sandlådan (det 
existerande nätet täcker ca 30% av sandlådan).  
 
- Att vi byter ut en av de stora däckgungorna mot ytterligare en småbarnsgunga som verkligen är 
hårdvaluta!  
 
Stureby, 25/2-2021 
 
Johanna Mjörnberg,  
Skönviksvägen 315 
 

Styrelsens svar:  

Styrelsen delar uppfattningen att våra lekplatser behöver rustas upp och ett arbete har redan 

påbörjats. Dels kommer sanden att bytas ut årligen istället för vartannat år i alla sandlådor. När tjälen 

gått ur marken kommer ytterligare upprustning att ske och även plantering av bärbuskar och 

fruktträd i anslutning till våra lekplatser. I och med att arbetet redan satt igång anses motionen 

besvarad. 

 

 

  



Motion 5. Höjt arvode till valberedningen 

Motion angånde höjt arvode till valberedningen. Då intresset för styrelsearbete i Brf Stureby är 

väldigt lågt och har varit så under många år så krävs mycket tid av valberedningen för att hitta de 

bästa ledamöterna att driva vår förening. Valberedningsarbetet tar så mycket mer tid än vad man 

kan tro när man väljs in. Då styrelsen ständigt byts ut krävs att valberedningen är ständigt 

uppdaterade och väl informerade om föreningens och styrelsens arbete. Arvodet till valberedningen i 

dagsläget är 30% av PBB delat på antal personer i valberedningen. För att höja statusen på det viktiga 

arbetet som valberedningen utför föreslår vi att arvodet till valberedningen är detsamma som till 

ordförande dvs ett fast belopp på 25% av PBB att dela på samt samma löpande timpeng per person 

som övriga ledamöter i styrelsen. Vi föreslår också att arvodet utbetalas med samma intervall som till 

övriga styrelsen.  

Vänligen, Helena Nilsdotter, Helena Holtbo del av fd valberedningen (2018-2020) 

 

Styrelsens svar:  

Styrelsen delar uppfattningen att det är/ har varit en utmaning att bemanna styrelsen med 

ledamöter och att det inför varje stämma krävs arbete för att få kandidater att ställa upp till 

styrelsen, men det finns också delar av året då intensiteten för valberedningens arbete är lägre. 

Arvodet till valberedningen är i dagsläget 30% av ett PBB per år, dvs ca 14.000. Styrelsen delar 

uppfattningen att valberedningens arvode borde höjas för att ytterligare höja attraktionen och 

statusen på valberedningens arbete. Styrelsen föreslår stämman att höja arvodet med ytterligare 10 

% av ett PBB per år, dvs till ca 19.000 kr/år för hela valberedningen att fördela mellan sig.  

  



Motion 6. 

Nr1. Digital bokning av tvättider. 

Till 
HSB Brf Stureby 
 
Motion till årsmötet 2021 
Digital bokning av tvättider 
 
Jag föreslår att föreningen övergår från fysisk bokning till digital bokning av tvättider. 
 
Det är ett högt tryck på våra tvättstugor och jag har noterat ett flertal gånger att medlemmar missar 
sin tid. 
 
 Ett digitalt system skulle innebära 

• att det är smidigare att se och boka en ledig tid via sin smartphone/dator/ipad. 
• man får en påminnelse när det är dags att tvätta. 
• att om man får förhinder lätt kan avboka var man än är och någon annan kan använda tiden 

= ett bättre flöde och att tvättstugan blir utnyttjad effektivare. 
 
 
Stureby 2021-02-27 
 
Ann Ulfves 
Skönviksvägen 8 
 

Styrelsens svar: 

Styrelsen har precis skapat en ny hemsida för föreningen med utökade digitala möjligheter på flera 

områden. Bl.a möjlighet att boka tvättstugan digitalt. Arbetet har redan påbörjats och därmed anses 

motionen redan besvarad.  

 

  



Nr2. Uppdatera namntavlor i trapphusen till samma typsnitt.  

Till 
HSB Brf Stureby 
 
Motion till årsmötet 2021 
Uppdatera namntavlorna i trapphusen så alla namn har samma typsnitt  
 
Jag föreslår att vi ordnar så att alla namn får samma typsnitt. Det skulle ge ett snyggare, prydligare 
och mer seriöst intryck. Idag är det upp till fyra olika typsnitt i vissa portar. 
 
Stureby 2021-02-27 
 
Ann Ulfves 
Götaforsvägen 8 
 

Styrelsens svar: 

Namntavlorna i föreningen hanteras av SBC och är en tjänst som vi köper extra från dem. Att skriva 

nya namnremsor till alla 400 lägenheter, att montera och byta ut samtliga skulle därför generera en 

ganska hög kostnad för föreningen att få åtgärdat. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå 

motionen.  

 

  



Motion 7 och 8. Tak över parkeringsplatser eller nedtagning av Kastanjeträdet. 

Motion 7. 

Till 

HSB Brf Stureby  

Motion till årsstämma 2021  

Skärmtak över parkeringsplatser 5-8. Götaforsvägen 22.  

Bakgrund Jag har blivit tilldelad en parkeringsplats på Götaforsvägen 22. Redan i kontraktet avslöjas 

det att parkeringen inte är optimal och har rabatterat pris. Det gäller platserna 5-8 som är under ett 

kastanjeträd. Trädet har kladdiga knoppar och blad som faller ned och kletar av sig på bilen. Det har 

även kastanjer som faller ned och kan orsaka skada i lacken på bilarna.  

Yrkande: 

Alt 1: Se över träden, kan de beskäras eller tas ned. En kastanj är olämplig i samband med parkering. 

Alt 2: Att ett skärmtak ska byggas över parkeringsplatserna 5-8 för att undvika skada på parkerade 

bilar. Dessa platser skulle kunna generera högre hyra än uteparkering då det är under tak. Dock inte 

fullt lika med en garageplats.  

Stureby 2021-02-28  

Filip Engvall  

Götaforsvägen 30 

Styrelsens svar: 

Styrelsen känner till problemet, och därför har tidigare beslutats att alla som tackar ja får den 

informationen redan innan kontraktsskrivandet men också en kompensation som beskrivs i motionen 

i form av ett rabatterat pris. Styrelsen uppfattar och tror att majoriteten vill ha kvar de träd som finns 

i vår förening om det är friska träd som inte är till skada för fastigheten.  Att bygga skärmtak över 

några av våra parkeringsplatser anser styrelsen skulle förfula vår utemiljö och att det  arkitektoniskt 

inte passar in. Kostnaden för uppbyggnad samt kostnad för framtida underhåll måste också tas med i 

bedömningen. Vi gör också bedömningen att platser med tak dessvärre drar till sig objudna gäster. 

Styrelsens förslag till stämman blir därför att avslå motionen.  

  



Motion 8. 

Tak över parkeringsplatserna 5, 6 och 7, Götaforsv 22-26 
Då parkeringsplatserna är belägna under den stora kastanjen förorsakar det div skador på våra bilar. 
På våren klibbar trädet och sätter sig i lacken, på hösten faller de mogna kastanjerna ner och gör 
bucklor i plåten, året runt fågelträck i mängd som etsar lacken. 
Då trädet förorsakar dessa beskrivna skador, föreslår vi att ett tak byggs som skydd. 
 
Vi värnar om grönskan i området och vill gärna att kastanjen står kvar och vi är medvetna om att vi 
har rabatterad kostnad för dessa platser och förstår att en ev avgiftshöjning då kan bli nödvändig.  
 
Övriga två innehavare av p-platserna 5 o 7 har godkänt att denna motion ställs. 
  
Ber ödmjukast om att denna motion skall godtagas trots en dags försening!  
(Har glömt att februari är en så kort månad :-) 
 
För p-platsinnehavarna  
genom 
Allan Larson och Kjerstin Granberg 
Lägenhet 164 
Götaforsvägen 18 
 

Styrelsens svar: 

Styrelsen känner till problemet, och därför har tidigare beslutats att alla som tackar ja får den 

informationen redan innan kontraktsskrivandet men också en kompensation som beskrivs i motionen 

i form av ett rabatterat pris. Styrelsen uppfattar och tror att majoriteten vill ha kvar de träd som finns 

i vår förening om det är friska träd som inte är till skada för fastigheten.  Att bygga skärmtak över 

några av våra parkeringsplatser anser styrelsen skulle förfula vår utemiljö och att det  arkitektoniskt 

inte passar in. Kostnaden för uppbyggnad samt kostnad för framtida underhåll måste också tas med i 

bedömningen. Vi gör också bedömningen att platser med tak dessvärre drar till sig objudna gäster. 

Styrelsens förslag till stämman blir därför att avslå motionen.  

 

  



Motion 9. Bygg laddstolpar 

Motion: Laddstolpar 
 
Försäljningen av elbilar ökar, och var tionde ny bil som säljs i Europa är idag en elbil. Trenden växer 
sig stark och man pratar om att inom 10 år så kommer hälften av bilflottan vara just elbilar. Därför 
anser jag att det är dags att Brf Stureby börjar planera för byggande av laddstolpar. 
Idag erbjuder ett flertal energibolag olika tjänster till laddstolpar och det finns ett flertal grupper på 
Facebook där styrelsemedlemmar i olika brf-föreningar där man delar information med varandra om 
hur man har gått tillväga. Låt oss bli en förening som ligger i tiden! 
 
Med vänlig hälsning, 
Emina Hurtic  
Boendes på Götaforsvägen 11 
 

Styrelsens svar: 

I och med svaret på motion nr 4 från 2020 anses motionen besvarad.  

 






