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HSB Brf Gasverket i Lund
Organisationsnummer: 7 16407 -027 3

Protokoll fört vid ordinarie fiireningsstiimma med HSB Brf Gasverket i Lund
den 16 april 2019.

§ 1 Öppnande Stämman öppnas av Richard Åkesson.

§ 2 Ordlorande vid stämman Stämman beslutar att till ordfiirande utse Christer
Nilsson, HSB.

§ 3 Protokollforare Ordforanden anmäler Anki Hultberg-Kuczkowski som
protokollflorare.

§ 4 Godkännande av Närvaroforteckning har upprättats vid
röstlängd ankomstenoch röstlängd på särskild talong. Antal

röstberättigade närvarande är 56 st. Stämman beslutar
att fastställa forleckningen såsom röstlängd for
stämman. Bifogas protokoll.

§5 Närvarorätt vid Stämman beslutar enhälligt att stämman skall
foreningsstämma vara öppen for andra än medlemmar.

§ 6Godkännande av Stämman beslutar att fastställa dagordningen
dagordning

§ 7 Justerare Stämman beslutar att jämte ordforanden utse
Helen Kristiansson Sylvan och Lennart Gedeborg att

justera protokollet.

§ 8 Rösträknare Stämman beslutar att justerarna även utses som
rösträknare.

§ 9 Kallelse Kallelse inklusive handlingar har skickats personligt 5

veckor innan stämman. Stämman konstaterar att kallelse
skett i behörig ordning.

§ l0Styrelsens årsredovisn. Bostadsrättsforeningens årsredovisning inklusive
resultaträkning 2018 och balansräkning per 31

december 2018 foredras och kommenteras av
Christoffer Werhov.

Stämman lägger redovisningen med godkännande till
handlingarna.

HSB BRF GASVERKET
Trollebergsvägen 9, LUND
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§ 1 1 Revisionsberättelse Föreningsvald revisor Gert Råberg foredrar revisorernas
berättelse över granskningen av forvaltning och
räkenskaper for 2018.

Stämman lägger redogörelsen med godkännande till
handlingama.

§ 12 Resultat- och Stämman beslutar att fastställa den i
balansräkning årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 13 Resultatdisposition Styrelsens forslag till beslut avseende disposition av
årets resultat floredras:

Ingående balanserat resultat 8 622 000
Reservering till fond for yttre
underhåll enligt plan -2 379 000
Uttag ur fond lor yttre underhåll
motsvarande årets kostnad 1 218 000
Årets resultat + 176 000
Till stämmans forfogande 6 508 000
Balanseras i ny räkning 6 508 000

Stämman beslutar att årets resultat balanseras i ny
räkning enligt styrelsens forslag.

§ 14 Ansvarsfrihet Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for
2018 års florvaltning.

§ 15 Arvoden och andra Stämman beslutar om oforändrade arvoden enligt
valb eredningens lorsl ag lor I edamöter, ftireningsval da
revisorer och valberedning.
Till styrelsen utgår ett arvode på 4 inkomstbasbelopp
(ibb) att flordelas inom styrelsen.
Till stämmovalda revisorer utgår arvode på 0,1 ibb per
ledamot.
Till valberedningen utgår 0,1 ibb per ledamot.

Till styrelsens forfogande avsätts 2ibb, for projekt
utanfor ordinarie styrelseuppdrag. iE: lt" ,ii, r-J^.
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§ 16 Antal ledamöter Förslag från valberedningen om oforändrat 8 ledamöter.
Stämman beslutar således ftir oftirändrat 8 ledamöter i
styrelsen, samt HSB representant. Inga suppleanter

§ 17Val av styrelse Mandatperioden vid denna stämma går ut for foljande
ledamöter;
Anki Hultberg Kuczkowski
Paul Haglund vill ersättas
Bo Jinert har sagt upp sig på egen begäran

Förslag från valberedningen:
Anki Hultberg-Kuczkowski Omval pä2 är
Linnea Almqvist Nyval pä2 är
Jörgen Nordberg Nyval pä2 är

Stämman beslutar att som ordnarie ledamöter utse:
Anki Hultberg-Kuczkowski Omval pä2 är
Linnea Almqvist Nyval pä2 är
Jörgen Nordberg Nyval pä2 är

§ 18 HSB ledamot Noteras att HSB Skåne utsett Cornelia
Håkansson som sin representant i styrelsen.

§ 19 Antal revisorer Stämman beslutar enligt valberedningens forslag
och suppleanter attvälja I revisor och 1 suppleant.

§ 20 Val av revisor Stämman beslutar omval av Gert Råberg till
revisor och omval av Jörgen Dalhov till revisorsuppleant
intill loreningsstämman 202 0

§ 2lAntal valberedning Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedningen
skall vara 3 personer.

§ 22Yal av valberedning Stämman beslutar att till ny ledamot i valberedningen
utse;
Bengt Östbring Nyval2 år

Stämman beslutar att Martin Franck utses till
valberedningens ordfi)rande. 

«,1" #, 4t, ,A

HSB BRF GASVERKET
Trollebergsvägen 9, LUND
Tfn 0708-841 725



,

qSB- där möilieheterna bor

§ 23 Val av tullmäktige-
ledamöter

§ 24 Motioner, ärenden

§ 25 Avslutning

Vid protokollet:

l' J'
7t lt
Anki

Justering:

Christer Nilsson
Ordlorande vid stämman

HSB BRF GASVERKET
Trollebergsvägen 9, LUND
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Ordfloranden meddelar att fiireningen har rätt att
utse två ledamot i HSB Skånefullmäktige jämte två
suppleanter.

Stämman beslutar att utse ordörande och vice
ordforande till fu llmäkti gel edamöter s amt Anki
Hultberg- Kuczkowski och Sigvard Bardosson till
suppleanter intill foreningsstämm an 2020.

Stämman röstar for styrelsens svar på motionen med
acklamation. Motion samt styrelsens svar på motionen
bilägges protokollet.

Ordforanden tackar ndrvarande medlemmar och
representanter for väl genomford stämma och avslutar
mötet.
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MOTION TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2A19

2019-02-26

Motion till Årsstämman på bostadsräffsftireningen Gasverket i Lund

Jag vill foreslå stämman att rösta ftir någon sort av staket eller mur runt
bostadsområdet Gasverket.
laghar inte forespråkat denna tanke innan, men inser tdag att samhället har
snabbt blivit forändrat. Skydd flor hemmiljön har blivit starkare och Gasverket har
blivit ett utsatt område.
Jag har under en längre tid haft öppen narkotika försäljning i källartrappan som är
under mina vardagsrumsftinster. Jaghar pratat med ungdomarna, utan större
respons, och jag har kontaktat ledning och skola vid ett flertaltillftille. Vid
lekplatsen har jag vid flertalet tillftille jagat bort injicerande människor och även
hittat kanyler och blodfrllda sprutor på området.
Jaghar sett större ungdomsgäng samlas inne på området, bäde trevliga sådan och
mindre trevliga sådana. Jag arbetar med ungdomar och känner ingen rädsla eller
obehag, men vet att dä de vistas i större grupper är det svårt att etablera relationer
ftir att nå fram med budskap.
Med den nya skolan som ska byggas kommer den allmänna "traftken" genom
området att ffrdubblas. De slängs skräp och hoppas in i trädgärdar och
trappnedgängar for olika behov. Det är inte trevligt!
Jag cirfi)r ett öppet sumhiille, men vill ha mitt hem ifred och tryggat. Jag vill
vara den som bjuder in, inte hu oinbjudna giister!
Det finns många lösningar ftir hur man kan lösa detta så aff utryckningsfordon
och andra nödvändiga fordon kan komma in på området. Jaghar sett olika
lösningar på olika ställen.
Jag vill be styrelsen ta fram förslagpä lösningar runt detta.

Med vänliga hälsningar

Eva Wahlund
Svanevägen 38

HSB BRF Ga§verKet
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STYRELSENS SVAR PA MOTIONEN

SVAR FRAN STYRELSEN PA EVA WAHLUNDS MOTION TILL
FÖ RE N I NGSSTÄM M NA 201 9.04.1 6

Styrelsen ställer sig positiv till Eva Wahlunds motion.

Styrelsen har under lång tid diskuterat olika ftirslag pä ätgärder
för att begränsa HAG (Hedda Andersson Gymnasiets) elevers
vistelse inom vårt område, med bl.a. nedskräpning som följd.

Styrelsen vill dock gå forsiktigt fram och i ftirsta hand sätta upp
någon form av grind mellan Trollebergsvägen 2loch Svanevägen
3B och eventuellt även mellan Svanevägen 38 och Svanevägen
36.

Att inhägna hela området är en ätgärd faller under stadgarnas

§ 46 Särskilda beslut då det innebär en väsentlig förändring for
vår bostadsft)rening och skall därför beslutas av stämman.

Styrelsen önskar ett inriktningsbeslut från stämman.

Styrelsen tillstyrker motionen.

Styrelsen
HSB Brf. Gasverket i Lund
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