
KALLELSE 

 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
 

Datum 2010-04-14 Tid 19.30 – 21.00  

Plats: Aulan, Rålambshovsskolan, Rålambsvägen 

 

 1) Stämmans öppnande 

 2) Godkännande av dagordningen 

 3) Val av stämmoordförande 

 4) Anmälan av stämmoordförandens 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) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer nästkommande verksamhetsår 

14)  Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16) Val av revisorer och revisorssuppleant 

17) Val av valberedning 

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende/motion 

 

Punkt 13 

Valberedningen föreslår 200 000 kr exklusive sociala avgifter som styrelsearvode, för inbördes 

fördelning, för verksamhetsåret 2010 

 

Punkt 15 

Valberedningens förslag till ny styrelse  
  

 Namn Notering Beskrivning 
Ordförande Peter Krait 

Boende i W-huset 

Omval, 1 år.  Jur.kand examen. Arbetat på 

affärsjuridisk advokatbyrå och 

vid tingrätten i Nyköping. Har 

ägt och drivit hyreshus. 

Sekreterare Martin Sundler 

Boende i S-huset 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år. 

Utbildning i pedagogik/ 

ekonomi/marknadsföring. 

Arbetar som Business Develop 

Manager på Transcom med 

kontor i DN-skrapan. 

Ledamot Olof Engkvist 

Boende i S-huset 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år. 

Civilekonom. Arbetar på SEB; 

f.n. inriktad på strukturerade lån 

till storföretag. Avlägsen släkting 

till byggmästare Olle Engkvist. 

Ledamot Bengt Eriksson 

Boende i W-huset 

Omval, 2 år Arbetar med strukturering och 

hantering av dokument och 

digital information inom 
Sveriges riksdag. 

Ledamot  Jenny Henriksson 

Boende i S-huset 

 

Nyval 1 år. Arbetar inom administrationen 

på en av Sveriges största 

advokatbyråer. Tidigare suttit i 

en brf-styrelse. 



Ledamot Mårthen Gunnarsson 

Boende i S-huset 

Nyval, 2 år Arbetar som koordinator inom 

Täby kommuns ledning. Har 

tidigare suttit i en brf-styrelse. 

Suppleant Tobias Hamilton 

Boende i S-huset 

Nyval, 1 år Ekonom som arbetar som 

internrevisor på ICA AB. 

 

Punkt 16 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  

Revisor Jörgen Schümacher 

Som revisorssuppleant föreslås att Jörgen Schümacher utser denne  

 

Punkt 17 

Valberedningens förslag till ny valberedning, med nyval 1 år. 
  

Namn Notering 

Jeanette Karlsson (sammankallande) 

Boende i S-huset   

 

Arbetar som mäklare vid Tegnerlunden Fastighetsbyrå i 

Stockholm 

Jeanette bistås av sittande styrelse i sitt arbete.  

 

Punkt 18 

Motioner till stämman: 
 

Kerstin Ståhlberg, lgh 193 och Edvard Heinmets lgh 105 har lämnat följande motion 

 

1) Föreslår att utrymmet på taket som nu används för att piska mattor, nedan kallad takterassen, görs 

om så det går att sitta ute, t.ex med glasväggar eller räcken som visar den underbara utsikten! 

Ur säkerhetssynpunkt kan man sätta någon anordning som gör att ingen vill/kan klättra upp på sidorna 

för att komma upp på taket. Här kan man boka tid om man vill ha någon form av träff/middag/fest. 

Utemöbler borde gå att köpa in som en gemensam kostnad för föreningen. 

 

Styrelsen har tidigare beslutat att hänskjuta samma fråga till stämman. 

 

Styrelsen anser att det är ett motiverat förslag som bör utredas. I fall utredningen visar att åtgärden 

ryms inom föreningens ekonomi, ska åtgärden genomföras. I första hand gäller ombyggnationen 

takterassen i A-huset, om ekonomin tillåter ska även B-huset åtgärdas, direkt eller nästkommande år. 

Det innebär således att utrymmet för att piska mattor kan komma att försvinna. Genomförandet får 

inte äventyra dagens årsavgift. Nyttjandet ska följa tydliga utlånings- och ordningsregler. 

Styrelsen föreslår att stämman genomför en röstning 

 

Ett bifall till motionen innebär att stämman lämnar styrelsen mandat att besluta i frågan om 

förutsättningarna ovan är uppfyllda. 

 

Eva Jansson lgh 59 har lämnat följande motion 

 

2) De gamla tvättmaskinerna och torkmaskinerna bör bytas ut. Detta skulle medföra en elbesparing 

och tidsvinst för den som tvättar och dessutom höja standarden och upplevelsen av tvättstugan 

 

Styrelsen anser att det är ett bra förslag. Ett byte av samtliga gamla maskiner på en och samma gång 

är förknippat med stora kostnader och därför inte ekonomiskt försvarsbart så länge som det finns 

fungerande maskiner. Den tidsvinst och elbesparing som hänvisas till är marginell i förhållande till 

den kostnad som krävs för byte av samtliga gamla maskiner. Föreningen strävar mot att inom en snar 

framtid ha bytt ut alla gamla maskiner. Byte får dock ske när maskiner går sönder eller annars 

fungerar dåligt. 



Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

Caroline Aura lgh 184 har lämnat följande motioner 

 

3) Föreslår att snygga upp vår entré och göra den lite trevligare och mer välkomnande. Eventuellt med 

lite plantor/blommor 

 

En trevlig och välkomnande entré är till gagn för alla boende i husen och bör alltid vara en fråga för 

varje styrelse att kontinuerligt se över och arbeta för. Styrelsen bör utreda ommålning av entrén och 

anordning av plantor. Uppsättandet av plantor underlättas om det finns några föreningsmedlemmar 

som är villiga att ta på sig skötsel av sådana plantor. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

4) Föreslår att styrelsen bör utreda möjligheten/förtjänsten med att erbjuda samtliga hyresgäster en 

ersättning mot att de säger upp hyreskontraktet. Detta skulle tillåta föreningen att sälja lägenheterna 

snabbare. 

 

Styrelsen kan efter beräkningar konstatera att förslaget inte innebär någon ekonomisk fördel för 

föreningen, särskilt inte under rådande ränteläge. Hyresrätterna bör behållas och säljas allt eftersom 

de sägs upp. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 
 

Marcus Ehrenlans och Caroline Rigodt lgh 11 har lämnas följande motioner 
 

5) Föreslår att tydligare skyltning till Wennerbergsgatan 6B anordnas. 

 

Styrelsen instämmer, men kan idagsläget inte presentera något konkret förslag på hur det lämpligast 

ska ske. Eventuella konkreta förslag emotas efter stämman. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

6) Föreslår att en boendeskylt sätts upp även i entrén från Svedbergsplan 5 

 

Förslaget innebär en mindre engångskostnad och bör bifallas om stämman inte anser det alldeles 

obehövligt. En löpande mindre merkostnad uppstår för föreningen i samband med att namntavlorna 

ska uppdateras allt eftersom personer flyttar in och ut ur husen. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 

 

Aase Resman lgh 165 har lämnat följande motion: 
 

7) Lägenhet för korttidsuthyrning till föreningens medlemmar. En lägenhet undanhålls försäljning för 

att i stället användas för korttids uthyrning till medlemmar i Signalpatrullen13.   

Merparten av föreningens lägenheter är under 50 kvm, vilket innebär begränsade möjligheter att ha 

övernattande gäster. När en hyresrätt på max 30 kvm sägs upp av hyresgästen eller av föreningen 

reserveras den för att användas till korttidsuthyrning för medlemmar. 

 

Styrelsen anser att förslaget inte medför någon ekonomisk fördel för föreningen. Styrelsen föreslår att 

utrymmet som utgjorde den provisoriska tvättstugan anordnas så det kan tjäna samma syfte, om 

föreningens ekonomi tillåter och det finns ett intresse för åtgärden bland medlemmarna. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

 

 

 

 

 



Christina McLaughlin lgh 42 har lämnat följande motioner 

 

8) Föreslår att styrelsen låter upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet. Underhållsplanen 

innehåller planerat underhåll på flera års sikt och bidrar till en bra fastighetsekonomi. Inte minst för att 

undvika att uteblivna underhållsåtgärder kan leda till kostsamma reparationer. 

 

Styrelsen instämmer  

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 
 

9) Golvet i tvättstugan är nylagt och resten av tvättstugan behöver fräschas upp. Målning av väggar, 

tak, ståldörr och samtliga dörrkarmar, rör m.m. och byte av plattor i tak behövs. 

  

Styrelsen instämmer  

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 
 

Titti Eiman och Daniel Pålsson lgh 9 har lämnat följande motion 

10) Föreslår att föreningen ska byta fönster till 3-glas fönster. Orsaken anges till att sänka 

energikostnaderna, bättre värme i lägenheterna samt bättre ljudisolering. 

 

Styrelsen anser att förslaget inte är ekonomiskt försvarsbart, mot bakgrund av den fönsterrenovering 

som genomfördes år 2008. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
 

Susanne Wickman lgh 155 har lämnat följande motion 
11) Föreslår att föreningen inför ett rökförbud på balkonger. Anledningen anges till att rök blåser in i 

grannlägenheter genom fönster och ventilationsluckor. 

 

Styrelsen anser att ett rökförbud på balkonger inte är lämpligt att införa eftersom det inte kan 

upprätthållas genom lagliga sanktioner. Det finns ingen laglig möjlighet att stävja rökning på 

balkonger, frågan har av avgjorts av flera tingsrätter runt om i landet. SBC rekomenderar inte att 

föreningar inför rökförbud, se SBC-Direkt nr 6, juli 2009. Det är önskvärt att boende visar sina 

grannar hänsyn.   

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
 

Anonym motion 

12) Föreslår att sopkomprimator installeras i soprummet. Det kommer göra att soprummet bara 

behöver tömmas en gång per kvartal, dvs 4 gånger per år. 

 

Styrelsen ska utreda frågan och huruvida det finns en ekonomisk fördel för föreningen. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad.  

 

 

19) Stämmans avslutande 

 

 

Stockholm 2010-03-30 

 

BRF SIGNALPATRULLEN 13 

 

 
Peter Krait, Martin Sundler, Bengt Eriksson, Olof Engkvist och Leif Ohlin  

 


