
 KALLELSE 

 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
 

Datum 2014-05-05 Tid 19.00 – 20.30  

Plats: F.d. DN-Mediecenters hörsal, Gjörwellsgatan 30 (DN-Skrapan entréplan) 

 

 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 2014 

 

Punkt 15 

Valberedningens förslag till ny styrelse  

 

 Namn Notering Beskrivning 

Ledamot Ståhlberg Kerstin 
Wennerbergs huset (A) 

Ordinarie 1 år kvar Hälsostrateg på Sthlms läns landsting 

idrottsförbund. Arbetar med ideell 

föreningsverksamhet som koordinator, 

projektledare och informatör för 

anställda.  

Ledamot 
 

Lucie Watson Donnert 
Svedbergs huset (B) 

Ordinarie 1 år kvar Projektmedarbetare -Administration och 

Marknadsföring 

Ledamot Christian Carlsson 
Wennerbergs huset (A) 

Ordinarie 1 år kvar After Sales Manager, försäljning och 

affärsutveckling inom IT-

säkerhetsbranschen.  

Ledamot Anders Carstorp 
Svedbergs huset (B) 

Nyval 2 år Arbetar i Stockholmsstad som 

Utbildningsdirektör sedan 2013. Varit 

ledamot i 4 föreningar. 

Ledamot  
 

Clara Wikström 
Svedbergs huset (B) 

Nyval 2 år Nyutbildad Psykolog. Har arbetat på 

Försäkringskassan i 10 år.  

Suppleant Sara Söderström  
Svedbergs huset (B) 

Nyval 2 år  Arbetar på H&M’s IT-avd. 

Kravanalytiker med fokus på 

kassasystem. Utbildning inom 

företagsekonomi och systemvetenskap.  



 

Punkt 16 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  

Revisor Jörgen Schümacher. Det föreslås att Jörgen Schümacher utser revisorssuppleant.  

 

Punkt 17 

Valberedningens förslag till ny valberedning, med nyval 1 år. 

Namn 

Peter Krait        (har ej accepterat uppdraget)    (sammankallande) 

Bengt Eriksson (har ej accepterat uppdraget) 

Nyval: 

 

Punkt 18 

Motioner till stämman: 

 

Följande medlemmar har lämnat motion nr 1 

Christina Mc Laughlin  lägenhet 42  Dan Bydén   lägenhet 128  

Aase Resman  lägenhet 165   Inga Staaf   lägenhet 10 

Frederik Nilsen  lägenhet 195   Ann-Marie Holm  lägenhet 62 

Pär Staaf   lägenhet 15   Kerstin Björkroth  lägenhet 36 

Marta Riit   lägenhet 90   Gabriella Melin  lägenhet 198  

 

Enligt vår mening är städningen i husen undermålig och måste åtgärdas. Vi föreslår att följande 

åtgärder utförs; 

 En skurmaskin ska användas för att rengöra korridorgolven på djupet 

 Golven ska ytbehandlas för att stå emot slitage 

 Djuprengöring med skurmaskin och ytbehandling ska ske minst två gånger om året 

 Trappor och andra stenpartier ska städas noggrannare 

 Fönstren i trapphus och förbindelsegången ska tvättas ut- och invändigt samt emellan två 

gånger om året 

 Tvättstugan ska storstädas två gånger om året och då ska även luddlådorna rengöras. 

 

Styrelsen anser att städningen av husen är en mycket viktig fråga och har ägnat mycket tid åt att få till 

en bättre städning. Styrelsen instämmer i att städningen kan bli bättre. De tre sistnämnda punkterna 

utförs redan av befintlig städfirma. Möjligen kan arbetet göras noggrannare. Se bilagda 

Arbetsinstruktion. De tre förstnämnda punkterna bör beställas av styrelsen när det är påkallat och 

kostnaden kan hanteras. Upplysningsvis kan nämnas att de tre första punkterna ungefär fördubblar 

kostnaden för städning av trapphuset som vi har idag. Föreningens korridoryta uppgår till ca 850 kvm 

och ”Djuprengöring med skurmaskin och ytbehandling” kostar mellan 25-100 kr/kvm beroende på 

metod och kvalitet.  

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

 

Josefin Fahlgren lgh 123 har lämnat motion nr 2 

 

Förslag 1: Montera treglasfönster på 1a våningens fönster på Wennerbergsgatan pga lyhördhet. 

 

Det är väldigt lyhört från gatan och in i lägenheterna. Man hör när människor pratar, all trafik varav 

viss är tung, 6års verksamhet samt dagisbarn som vistas utomhus. Att montera 3 glasfönster skulle 

göra inomhusmiljön bättre då man skulle störas mindre av oljud utifrån. I dagsläget blir man väckt på 

natten bl.a. av förbipasserande.  

 



Styrelsen förstår fördelen av treglasfönster, i synnerhet för lägenheter på våning 1, men även övriga 

lägenheter skulle förbättras med nya treglasfönster. Förslaget kan dock anses som en särbehandling 

av medlemmarna på våning 1 som kan vara i strid med likabehandlingsprincipen. En satsning av detta 

slag är lämplig för alla fönster på fastigheten men föreslås inte äga rum närmaste åren. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
 

Förslag 2: Skapa ett barnvagnsrum 

 

Det bor i dagsläget ett stort antal barnfamiljer i huset. Många använder barnvagnar som drar in mycket 

smuts. Om man skulle skapa barnvagnsrum skulle man kunna minska nedsmutsningen i huset samt 

trappuppgångar. Styrelsen som vet vilka ytor som finns i huset skulle kunna fatta beslut om ett sådant 

rum. Det krävs inget mer än ett låsbart utrymme tillgängligt från entréplan, eventuellt skulle det 

behövas bygga hyllor för att placera vagnar men det beror på hur många som vore intresserade av att 

ha sin vagn i ett barnvagnsrum. En stor fördel skulle bli att nedskräpningen i huset skulle minska, 

framförallt under höst och vintermånaderna vilket i sin tur borde minska kostnaderna för städningen. 

Dessutom skulle det ses som ett stort plus för de lägenhetsspekulanter som är eller planerar att bli 

barnfamilj. 

 

Styrelsen anser att det är ett motiverat förslag som bör utredas närmare. Svårigheten ligger i att ordna 

ett utrymme dit tillgängligheten med barnvagn är enkel. I dagsläget finns inte direkt något sådant 

utrymme. Åtgärden kräver också att det finns ett större intresse för ett barnvagnsrum bland 

medlemmarna. Medlemmar som önskar detta får gärna anmäla det till styrelsen. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

Förslag 3: Skapa användbara ytor av de gamla förråden under Wennerbergsgatan 6 A. 

 

I dagsläget finns det inga ytor i huset som man som boende kan använda till projekt. Under 

Wennerbergshuset finns en stor yta som är gamla förråd/matkällare. Om man skulle tömma de 

förråden samt riva ut dem och iordningställa lokalen skulle den kunna användas. Antingen kan man 

göra lokalen bokningsbar eller så kan man skicka ut en förfrågan bland de boende om vilket intresse 

som finns för en likande lokal, de intresserade borde då kunna ha en grupp som träffas och skapar 

riktlinjer för vilka verksamheter som skulle kunna vara möjliga att ha t.ex. fotostudio, syateljé, enklare 

”snickarbod”, konstateljé. Det är av vikt att ytan används på ett sätt som inte stör de boende som 

nyttjar lokalen, utan är ett positivt inslag i huset. Lokalen skulle eventuellt kunna delas av till mindre 

enheter med olika inriktning. Det är av godo för föreningen om det finns möjligheter utöver det 

faktiska boendet i huset samt en mötesplats för grannarna. Huset skulle bli mer levande och det i sin 

tur borde leda till ökad trivsel samt ökat ansvar för såväl gemensamma lokaler som för huset i stort.  

 

Styrelsen; Förslag 3 besvaras gemensamt med motion nr 3 nedan. 

 

 

Lucie Watson Donnert, lgh 13 har lämnat motion nr 3 

 

Under Wennerbergshuset i källaren finns en det en gammal matkällare kvar. Jag förslår att man 

tömmer hela källarförrådet på innehåll och förvandlar det till en bokningsbar festlokal/sammanträdes 

rum. Enklare inredning med mattor och hopfällbara bord och stolar för att göra ytan mer trivsamt och 

hemtrevligt för dem som hyr och göra det enklare vid evenemang. Många i huset bor i små lägenheter 

som inte rymmer stora mängder personer. Det ger även föreningen ett eget sammanträdesrum för t.ex. 

årsstämman, glöggfest, julfest etc. Trivselregler och bokningsregler bör bestämmas av styrelsen vid 

verkställandet. Lokalen bör dock inte få användas som förvaring av personliga verktyg, inredning eller 

material då det är en gemensam lokal för hela föreningen. Källarlokalen ligger två våningar under 

närmaste bostad och under kvällstid, med stängda dörrar, bör det inte störa andra boende i huset heller. 

Jag föreslår att ombyggnationen ska genomföras när ekonomin i föreningen tillåter rivning av den 

gamla matkällaren och renovering av lokalen för framtida ändamål som lokal.  



 

Styrelsen; Matkällaren under A-huset bör utnyttjas på bättre sätt. Frågan har tagits upp även vid 

tidigare årsstämmor Ett första steg är att matkällaren rivs ut och ytan iordningställs till samma 

standard som i det utrymme där det idag finns nya källarförråd. Styrelsen bör därefter utreda vilka 

verksamheter som ska få inrymmas i matkällaren. Det finns flera förslag för nytt användningsområde 

som är lämpliga.  

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

 

Aase Resman, lgh 165 har lämnat följande motion nr 4  

 

Byte av lokal för korttidsuthyrning till föreningens medlemmar. Den lokal som idag används som 

gästlägenhet till föreningens medlemmar är inte lämpad för ändamålet då ventilation och fönster 

saknas. Föreslår att den lokal som har varit uthyrd till en advokatbyrå i Svedberghuset och som idag 

står tom används för detta ändamål i stället. Där finns fönster och ventilation. 

 

Styrelsen anser att det är ett tänkbart alternativ förutsatt att det finns ett stort stöd för detta bland 

medlemmarna. Det är en omfattande kostnad att omvandla kontoret till bostad. Argument för förslaget 

är att vi får en lämpligare gästlägenhet som förhoppningsvis fler vill hyra. 

Argument mot förslaget är att det är mer lönsamt för föreningen att sälja ”advokatlokalen” som 

bostadsrätt. Särskilt nu när vi redan har inrättat en gästlägenhet som visat sig vara mycket populär. 

Kostnaden att omvandla kontoret täcks omedelbart av intäkten från försäljningen. En försäljning av 

advokatlokalen möjliggör att vi kan genomföra stora fastighetsförbättrande projekt i föreningen utan 

låna medel till detta. Vidare så kan viss amortering av lån ske.  

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och ger styrelsen mandat att efter eget beslut inom 

styrelsen fatta det beslut som bäst gagnar föreningens medlemmar ur ekonomiskt såväl som socialt 

värde.  

 

 

Styrelsen har lämnat följande förslag till tillägg av stadgar, nr 5 

Från 1 juli i år kommer sannolikt en möjlighet för bostadsrättsföreningar att ta ut en avgift i samband 

med andrahandsuthyrning, enligt ett förslag från regeringen. Den förening som vill göra detta måste 

först ändra sina stadgar, att ändra stadgar kräver beslut på två föreningsstämmor som ligger efter 

varandra. På första stämman behöver mer än hälften av de närvarande medlemmarna rösta ”ja”. På 

andra stämman krävs att 2/3 godkänner ändringen.   

Styrelsen föreslår därför ett tillägg till stadgarnas 14 § enligt följande; 

”Föreningen äger rätt att ta ut en avgift inom lagens ramar av bostadsrättshavare som beviljas 

ansökan om att upplåta sin bostadsrätt i andra hand.”    

  

19) Stämmans avslutande 

 

Stockholm 2014-04-15 

 

BRF SIGNALPATRULLEN 13 

 

   
Peter Krait, Kerstin Ståhlberg, Lucie Watson Donner, Bengt Eriksson och Christian Carlsson 

 

Bilaga:  Årsredovisning för räkenskapsår 2013 finns tillgänglig på föreningens hemsida 

www.signalpatrullen13.se  

Om du vill ha denna mailad eller skickad till dig vänligen meddela styrelsen. 

 

 

http://www.signalpatrullen13.se/


   
 

Arbetsinstruktion 

 

 

 

 
Kund 

Brf Signalpatrullen 16 
arbetsadress 

Wennerbergsgatan 6A-B 
lokaltyp 

våningsplan, entré, hissar, tvättstuga, trappor, gång. 
 

Regelmässig Städning 

Arbetsmoment 

Måndagar: A-huset 

Tisdagar: B-huset samt entré och tvättstuga 

Fredagar: Alla entréer, gångpassage och tvättstuga 
   

Antal Städdagar per 

Udda Veckor                         Jämna Veckor 

Trappor, våningsplan, hissar, entré, gång. 

Entré sopas och fuktmoppas, glas putsas allmän avdamning 

Våningsplan torrmoppas och fuktmoppas glas putsas allmän 

avdamning. 

Trappor torrmoppas och fuktmoppas. 

Hissar torrmoppas och fuktmoppas. Spegel/glas putsas, allmän 

avdamning.  

Gången mellan husen torrmoppas samt fuktmoppas. Allmän 

avdamning 

 

Tvättstuga 

Golven sopas och tvättas 

Sopsäck byts. 

Avtorkning av maskiner ovanpå samt rör. 

Dörrar avtorkas runt handtag 

Golvbrunn rengörs. 

 

Toalett 

Sanitär inredning, väggarmatur samt fria ytor på hyllor rengörs 

Spegel putsas. 

Avfläkning av väggar och dörr. 

Golv tvättas 

Toalettmaterial som tillhandahålls av beställaren påfylls. 

 

 

2 gång 

1 gång 

 

1 gång 

2 gång 

 

2 gång 

 

 

 

2gång 

2gång 

2gång 

2gång 

2gång 

 

 

1gång 

1gång 

1gång 

1gång 

1gång 

 

 

2 gång 

1 gång 

 

1 gång 

2 gång 

 

2 gång 

 

 

 

2 gång 

2gång 

2gång 

2gång 

2gång 

 

 

1gång 

1gång 

1gång 

1gång 

1gång 

 

Periodiska moment. 

Trappräcken avtorkas 

Golvlister avtorkas 

 

1 gång per månad 

Rengöring av alla fönsterbrädor 1 gång per vecka 

 

Datum 

2014-04-04 Handläggare 

Anestis Chartalidis 

Kundnummer 

 


