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Datum   2008-04-24 Tid  19.00 – 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 för 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 2008 

 

Punkt 15 
Valberedningens förslag till ny styrelse  
  

Namn Notering Yrke/beskrivning 

Christina McLaughlin 
Boende i S-huset 

Sedan tidigare vald för 
ytterligare 1 år.  - 

Aase Resman 
Boende i W-huset 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år.  - 

Greger Backman 
Boende i S-huset  Omval, 1 år - 

Monica Larsson 
Boende i S-huset Omval, 2 år - 

Carl Philip Bouvin Sigfridsson 
Boende i S-huset 

Nyval, 2 år 

Arbetar som coach och teamledare 

på transportföretaget Jetpaks 

kundservice. Förutom det är Carl 

Philip bland annat politiskt 

intresserad samt engagerad som 

nämndeman i länsrätten. 

Leif Ohlin 
Boende i W-huset 

Suppleant, nyval,  

1 år 

Driver eget företag vars 

verksamhet kretsar kring saker 

som utveckling av ekonomirutiner, 

kvalitetssäkring, redovisning, etc. 



Bland kunderna återfinns bland 

annat flera statliga/offentliga 

organisationer och företag.  

Bengt Eriksson 
Boende i W-huset 

Suppleant, nyval,  

1 år 

Arbetar med strukturering och 

hantering av dokument och digital 

information inom Sveriges Riksdag. 

Även aktiv som ordförande inom 

riksdagens ST-förening. Fritiden 

ägnas bland annat åt körsång.  

  

 

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 

  

Namn Notering 

Per Fager 
Boende i S-huset Nyval 1 år, Sammankallande 

Izolda Ravrot 
Boende i W-huset Nyval 1 år 

Caroline Aura 
Boende i W-huset Nyval 1 år 

Stefan Wickman 
Boende i S-huset Nyval 1 år 

 

 

Punkt 18 
 
Proposition från styrelsen angående omfördelning av avgifter: 
När föreningen övertog och tillträdde fastigheten år 2006 erhöll föreningens styrelse befintliga 
uppgifter om huset och lägenheterna som med all sannolikhet härstammar från fastighetens 
byggår; 1944. Genom åren har olika metoder för att mäta ytor tillämpats – det är därför mycket 
vanligt att mätningen av samma lägenhet resulterar i olika kvadratmetertal. Idag finns dock en 
svensk standard som anger principerna för hur lägenheternas olika delar ska mätas, därför 
händer det även idag att olika mätningar ger olika mätresultat. 
När det gäller privata överlåtelser mellan köpare och säljare gäller andra förhållanden, då 
fokuserar man ofta på kvadratmeterantalet som ett sätt att beskriva lägenheten – men detta är 
inte är en föreningsfråga som berör relationerna mellan medlemmarna.  
  
Därför – men inte enbart därför – är bostadsrättsföreningar mycket försiktiga med att ange ytor 
som grund för hur avgifterna ska fördelas inom huset. Det är ju också många andra faktorer 
som är viktiga för värderingen av lägenheter – läge i huset, möblerbarhet, ljusförhållanden 
eventuella balkonger eller öppna spisar - är exempel på andra uppgifter som är av intresse. 
Detta gäller i synnerhet när föreningen har existerat en tid – köparna av en lägenhet 
accepterar genom köpavtalet att avgiften för den köpta lägenheten är den det är. Ska man 
minska andelsvärdet för en lägenhet – sänka avgiften – så innebär det med matematisk 
nödvändighet att avgiften måste höjas för några andra – och vice versa. Och eftersom 
avgifternas storlek direkt slår igenom på överlåtelsepriserna för en lägenhet så innebär en 
relativ ändring av avgiften en direkt överföring av förmögenhet mellan föreningens 
medlemmar, från den ene till den andre. 
  



Därför är praxis bland bostadsrättsföreningar att inte gå in och ändra hur avgifterna ska 
fördelas och då framförallt relationerna mellan olika lägenheter. Kort sagt - lagt kort ligger. 
  
De tidigare ytuppgifterna låg som grund för utgående hyra – då fanns inget intresse från 
hyresgästhåll att korrigera uppgifterna. Skulle vi idag gå in och söka korrigera dessa skulle 
konsekvenserna sannolikt bli mycket stora och svåra att överblicka.  
Styrelsen föreslår därför föreningsstämman att avslå motioner från enskilda medlemmar om 
kompensation från föreningens ekonomi för en bostadsrätt som idag upplevs som felaktigt 
uppmätta. Därmed ändras också tidigare stämmobeslut rörande detta.  
Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla styrelsens förslag. 
 
 

Motioner till stämman: 
 
1. Motionären Sayo Öhgren, i S-huset, föreslår följande: 
Det är hög tid att vi fattar ett beslut om hur vi ska lösa problemet med att flera lägenheter i 
föreningen är ett par kvadratmeter mindre än vad medlemmarna faktiskt har betalat för. 
 A) När en lägenhet visar sig mindre än vad bostadsrättsinnehavaren faktiskt har köpt den för 
bör någon form av ekonomisk kompensation utgå. På vilket sätt detta ska ske bestäms av alla 
medlemmar tillsammans vid en stämma. Förra året beslutades att en retroaktiv sänkning av 
avgiften skulle ske för de medlemmar som kunde styrka att lägenheten är mindre än vad man 
ha köpt den för. Vad jag vet är det inte någon som har fått en sådan kompensation trots att 
intyg inkom innan tidsfristen som sattes upp löpte ut. Jag föreslår stämman att besluta NÄR 
kompensation skall utgå. Jag föreslår vidare stämman att fatta beslut om att styrelsen ska ges 
bemyndigande att under året kunna löpande reglera månadsavgiften för de medlemmar som 
kan intyga att deras lägenheter är mindre än vad de är. Skälen till detta är att vi ska slippa riva 

upp den ekonomiska planen varje gång en medlem vill hävda sin rätt.  
 B) Flera lägenheter bredvid varandra har visat sig vara genomgående mindre än de köptes 

för. Hur ska föreningen göra? Ska vi mäta alla typlägenheter och sänka avgiften för alla och 
därmed minska allas andel i den ekonomiska föreningen med motsvarande mån? Jag föreslår 
att stämman inom nästa års budget gör mätningar på typlägenheter. Jag föreslår att det från 
och med 2009 ska finnas en färdig plan som inte ska kunna rivas upp på grund av att den 
ekonomiska andelen för en medlem är osäker. 
 
Motionärens förslag A innebär att en medlem skulle kunna ställa ekonomiska krav mot 
föreningen för en eventuell differens i bostadsyta kontinuerligt. Detta är mycket vanskligt för 
föreningens ekonomi och avrådes bestämt. Konsekvensen för föreningens medlemmar går ej 
att förutse vilket äventyrar föreningens ekonomi som endast har intäkter i form av årsavgifter 
och hyra för återstående hyresrätter. När föreningen övertog och tillträdde fastigheten erhöll 
föreningens styrelse befintliga mätuppgifter som med all sannolikhet härstammar från 
fastighetens byggår; 1944. Att differenser uppstår och mätmetoder ändras är mycket vanligt 
förekommande och praxis är att mellan förening och föreningens medlemmar görs ingen 
kompensation för eventuell felaktighet vare sig det är till godo eller till ondo för den enskilde 
medlemmen. När det gäller överlåtelse mellan köpare och säljare gäller andra förhållanden, 
som inte är en föreningsfråga. I förslag B föreslår motionären att föreningen ska göra 
mätningar på några typlägenheter som referens för andra. Förslaget är inget som 
rekommenderas; det finns ingen lägenhet som är den andra lik och utfallet skulle ej gagna 
föreningen eller den enskilde. 
Styrelsens föreslår föreningsstämman att avslå motionen i sin helhet: både del A såväl 
som del B. 
 
2. Motionären Anders Lindevall, i W-huset, föreslår följande: 
 1. Känns roligt att vi fått en fräsch entré till våra hus. 
Föreslår nu också att även låta samtliga hissar genomgå en uppfräschning. Detta genom 
att måla om dom och lägga in ny golvmatta, kanske även se över belysningen och byta 
spegel. Har från flera lägenhets spekulanter hört att våra hissar upplevs som tråkiga och 
smutsiga, trots att dom är städade. Detta bidrar till att drar ner intrycket av vår fastighet. Kan 
inte krävas en så stor ekonomisk insats då det mest rör sig om färg. 
 2. Har vid flera tillfällen uppmärksammat att det röks i korridorer och framför allt i hissarna. 



Detta är inte acceptabelt, dels pga av lukt men framför allt för brandrisken. 
Förslag: Att vi låter sätta upp skyltar där vi informerar att "vid påträffande av rökning i dessa 
utrymmen kommer detta att anmälas". 
 
Tack för att ni gör att bra jobb med att göra vår förening ännu bättre! 
     
Motionärens förslag del 1 välkomnas och i underhållsplanen på längre sikt finns 
ytskiktsrenovering av hissar med. Tyvärr anser styrelsen att föreningens ekonomi inte tillåter 
en renovering under 2008. Däremot kommer prisuppgifter och offerter tas in för att starta 
arbetet så tidigt som möjligt.   
Motionärens förslag del 2 styrelsen bekräftar att rökförbud råder i gemensamma lokaler och 
i hissar. Att rökning trots allt sker beklagas djupt. För att åstadkomma en förändring anser 
styrelsen att alla boende har till uppgift att påminna de som påträffas rökande inomhus att 
detta inte är tillåtet. Styrelsen ser uppgiften att utreda eventuella anmälningar som ogörlig. 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att motionen anses vara besvarad. 
 
3. Motionären Ana Markovic, i W-huset, föreslår följande: 
Ärende: 
Vändning av ytterdörrar 
Bakgrund: 
För närvarande öppnas alla dörrar i fastighetens gavellägenheter inåt, vilket på ett omotiverat 
och ojämlikt sätt påverkar dessa lägenheter negativt genom att det inskränker på deras 
lägenhetsutrymme, samt utgör säkerhetsrisk, såtillvida att man riskerar att göra illa ett litet 
barn, om det råkar befinna sig på andra sidan. Till saken hör att dylika lösningar, där dörrar 
vänds inåt är högst ovanliga, då dörrarna vänds utåt i majoriteten av alla fastigheter oavsett 
avstånd till eventuella granndörrar. Vidare är en dörr till en av fastighetens gavellägenheter, 
dvs. vid tvättstugan på nedre botten, i dagsläget redan vänds utåt, samt det varken föreligger 
praktiska, säkerhetsmässiga, eller juridiska hinder för att tillåta dylik vändning, vilket har 
bekräftats av en försäljare av ytterdörrar. 
Förslag: 

1. Jag förslår att stämman i första hand röstar för att föreningen låter utföra och bekostar 
vändning av alla fastighetens dörrar till dess gavellägenheter, dvs att de vänds från att 
öppnas inåt och till att öppnas utåt. 
 

2. Jag föreslår att stämman i andra hand röstar för att tillåta vändning av ytterdörrar för 
de gavellägenheter där det önskas, samt på lägenhetsinnehavarens egen bekostnad. 
 

Motionärens förslag har även varit för föremål för medling i hyresnämnden måndagen den  
7 april. Vid medlingen rekommenderades att styrelsen lyfter frågan till stämman för principiellt 
beslut i frågan. Styrelsen förordar att den medlem som önskar vända sin ytterdörr får ta 
ombyggnationen på egen bekostnad. Ombyggnationen ska utföras fackmannamässigt och 
efter godkänd ansökan av styrelsen där närmast omgivande grannar har fått ge tillstyrkan. 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionens förslag 1 samt bifalla 
motionens förslag 2 med ovannämnda villkor.   
  
 
19) Stämmans avslutande 
 
 
 
Stockholm 2008-04-08 
 
 
Brf Signalpatrullen 13 
Styrelsen 


