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1 Stämmans öppnande 
 

Styrelseordförande Patrick Siegbahn hälsade alla välkomna och öppnade stämman 
klockan 19.05. 
 

 
2 Val av stämmoordförande 
 

Per Nyström Ol-Ers föreslogs till stämmoordförande. 
 
Beslut: Stämman valde Per Nyström Ol-Ers till stämmoordförande. 
 

 
3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
 

Stämmoordföranden anmälde sitt val av styrelseledamot Henrietta Nygren till 
protokollförare. 
 
Beslut: Stämman valde Henrietta Nygren till protokollförare. 
 

 
4 Godkännande av röstlängd 
 

Röstlängden rapporterades av styrelseledamot Leif Jonsson, vilken uppgick till 30 st 
röstberättigade med 3 st fullmakter (bilaga 1). 
 

Beslut: Stämman godkände röstlängden. 
 

 
5 Godkännande av dagordning 
 

Beslut: Stämman godkände dagordningen (bilaga 2). 
  

 
6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 
 

Christian Andersson och Tomas Famulak föreslogs. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut: Stämman valde Christian Andersson och Tomas Famulak till att jämte ordförande 
justera protokollet. 
 

 
7 Val av minst två rösträknare 
 

Christian Andersson och Tomas Famulak föreslogs till rösträknare. 
 
Beslut: Stämman valde Christian Andersson och Tomas Famulak till rösträknare. 
 

 
8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 

Styrelseordförande Patrick Siegbahn redogjorde för i vilken tid, var och ordning kallelse 
skett. 
 
Beslut: Stämman beslutade att godkänna att kallelse behörigen skett. 
 

 
9 Genomgång av styrelsens årsredovisning 
 

Styrelseordförande Patrick Siegbahn tillsammans med ekonomiansvarig Ingrid Lindberg 
presenterade årsredovisningen (bilaga 3), vilken sammanfattades med att ekonomin ser 
bra ut. 
 
 
10 Genomgång av revisorernas berättelse 
 

HSB-ledamot Bo Hallgren föredrog revisorernas berättelse då revisorerna inte var 
närvarande. 
 
11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 

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

Beslut: Stämman beslutade att disponera föreningens vinst enligt den fastställda 
balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. 
 

 
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 
Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna 
räkenskapsåret. 
 

 



HSB Bostadsrättsförening Morkullan Stockholm 
www.morkullan.nu 

 

14 Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och 
andra funktionärer i föreningen 
 

Valberedningen består av Fredrik Seemann som inte var närvarande men hade inkommit 
med skriftliga förslag. Valberedningen föreslog att nuvarande nivå på arvoden ligger kvar 
och att styrelsen även framöver ska få dricka alkohol på middagarna. 
 
Beslut: Stämman beslutade att fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag 
samt att styrelsen även framöver får ersättning för öl eller vin i samband med 
styrelsemiddag. 
 
 
15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
 

Valberedningen föreslog att det liksom förra året skulle finnas 10 stycken ledamöter 
inklusive 1 HSB-representant och 0 stycken suppleanter. 
 
Beslut: Stämman beslutade antal styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med 
valberedningens förslag. 
 

 
16 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
 
Valberedningen presenterade David Ban, André Nilsson, Carl Aspernäs, Ellen Sjöberg och 
valberedningens förslag (bilaga 4). 
 
Beslut: Stämman valde styrelse och dess ordförande i enlighet med valberedningens 
förslag. 
 
Styrelsen för det kommande räkenskapsåret blev således: 
 
1. Styrelseordförande Patrick Siegbahn 
 
2. Styrelseledamot Ingrid Lindberg 
 
3. Styrelseledamot Leif Jonsson 
 
4. Styrelseledamot Carl Aspernäs 
 
5. Styrelseledamot David Ban 
 
6. Styrelseledamot André Nilsson 
 
7. Styrelseledamot Ellen Sjöberg 
 
8. Styrelseledamot Robert Hammarstedt 
 
9. Styrelseledamot Therese Udén 
 
10. Styrelseledamot Henrietta Nygren 
 
11. Styrelseledamot utsedd av HSB för uppdraget som HSB-representant. 
 
 
17 Presentation av HSB-ledamot 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bo Hallgren presenterade sig själv och de befogenheter och skyldigheter som HSB:s 
utsedda representant har i styrelsen. 
 
 
18 Beslut om antal revisorer och suppleant 
 
Beslut: Stämman beslutade antal revisorer till 1 och antal revisorsuppleanter till 1. 
 
 
19 Val av revisor/er och suppleant 
 
Caroline Lagerholm anmälde sitt intresse för att bli revisorsuppleant efter att 
tidigare revisorsuppleant Curt Hardegård avgått. 
 
Beslut: Stämman valde Kristin Gejrot till revisor och Caroline Lagerholm till 
revisorsuppleant. 
 
 
20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 
Beslut: Stämman beslutade antal ledamöter i valberedningen till 2. 
 

 
21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens 
ordförande 
 
Valberedningen förslog Fredrik Seemann och Florence Valtersson till valberedningen, där 
Fredrik Seemann är ordförande.  
 
Beslut: Stämman valde Fredrik Seemann och Florence Valtersson till valberedning med 
Fredrik Seemann utsedd till valberedningens ordförande. 
 
 
22 Val av distriktsombud och ersättare samt övriga representanter i HSB 
Stockholm 
 
HSB:s representant Bo Hallgren redogjorde för distriktsombudens uppgift och hur 
distriktsombuden väljs ut.  
 
Beslut: Stämman beslutade att styrelsen utser distriktsombuden. 
 

 
23 Övriga anmälda ärenden: 
 
a) Styrelsens proposition om stadgeändring  
 

HSB:s ledamot Bo Hallgren redogjorde för styrelsens proposition om stadgeändring 
(bilaga 5). 
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Beslut: Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition. 
 

 
 
b) Motion om att sätta upp grindar 
 

Stämmans ordförande Per Nyström Ol-Ers redogjorde för motionen om att sätta upp 
grindar (bilaga 6).  
 
Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen. 
 
 

c) Motion om respektfull ton 
 

Per Nyström Ol-Ers redogjorde för motionen (bilaga 7). 
 
Beslut: Stämman beslutade att se frågan som besvarad. 
 
d) Motion om att värna det kulturhistoriska värdet 
 

Per Nyström Ol-Ers redogjorde för motionen (bilaga 8). 
 
Beslut: Stämman beslutade att se frågan som besvarad. 
 

 
24 Stämmans avslutande 
 
Stämmoordförande Per Nyström Ol-Ers tackade de närvarande och överlämnade klubban 
till styrelseordförande Patrick Siegbahn.  
 
Styrelseordförande Patrick Siegbahn tackade utgående styrelseledamöter och avslutade 
mötet klockan 20.02. 
 
 

 

 

Protokollförare   Justerare 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Henrietta Nygren   Per Nyström Ol-Ers 
 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
__________________________  _________________________ 
Christian Andersson   Tomas Famulak 
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Kallelse till föreningsstämma 

 

Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 26 april 2017 kl 19.00 

Plats: Samlingssalen, ingång vid tvättstugan.  

Ta med legitimation till stämman. Årsredovisning, styrelsens proposition, medlemmarnas 

motioner, styrelsens förslag på svar, valberedningens förslag och blankett för fullmakt 

finns att hämta på hemsidan www.morkullan.nu 

 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordning 

6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

7. Val av minst två rösträknare 

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

10. Genomgång av revisorernas berättelse 

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

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

balansräkningen 

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

14. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra 

funktionärer i föreningen 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

17. Presentation av HSB-ledamot 

18. Beslut om antal revisorer och suppleant 

19. Val av revisor/er och suppleanter 

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

22. Val av distriktombud och ersättare samt övriga representanter i HSB Stockholm 

23. Övriga anmälda ärenden: 

a. Styrelsens proposition om stadgeändring 

b. Motion om att sätta upp grindar 

c. Motion om respektfull ton 

d. Motion om att värna det kulturhistoriska värdet 

24. Stämmans avslutande 

http://www.morkullan.nu/
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ÅRSREDOVISNING  
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm (702001-4572) (nedan 
“Morkullan” eller “Föreningen”) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 
2016-12-31. 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 
 

Målsättning 
Målsättningen för Morkullan är att trygga och öka föreningens och dess fastigheters värden. 
Morkullan ska upplevas som en modern, attraktiv förening som tillvaratar föreningens centrala 
läge på Östermalm/i Vasastan såväl den vackra och av många beundrade trädgården samt som en 
förening som alltid ser till medlemmarnas gemensamma bästa.  
 
Målsättningen ska förverkligas i huvudsak genom att:  

● förbättra boendemiljön, effektivisera driften samt hushålla med föreningens resurser; 
● prioritera arbetet för en effektiv och klimatvänlig energianvändning;  
● ständigt söka nya sätt för att maximera föreningens intäktskällor, finna nya intäktskällor; 

samt 
● sänka föreningens och medlemmarnas kostnader. 

 

Föreningens verksamhet 
 

Fastigheter 
Föreningen är en HSB-förening och äger fastigheterna Morkullan 38 och 39 i Stockholms 
kommun i vilka Föreningen upplåter lägenheter och kommersiella lokaler. Huset byggdes år 
1929, ritades av arkitekt Sven Wallander och bär tjugotalsklassicismens tydliga drag. Fastigheterna 
inventerades av Stockholms Stadsmuseum 1975 och 1988 och är enligt deras kulturhistoriska 
klassificering av Stockholm klassad som ”grön” vilket innebär att det är en fastighet med högt 
kulturhistoriskt värde som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229). Värdeår är 1959. 
 

Medlemmar, lägenheter och lokaler 
Föreningen hade vid årets slut 395 medlemmar varav fem var juridiska personer. Av Föreningens 
283 medlemslägenheter har 47 överlåtelser skett under 2016. Övernattningsrummet har bokats 
48% av årets dagar. 
 
Antal Benämning   Total yta (kvm)  Snittyta (kvm) 
 
283  bostadsrätter   10 011   35 
  6 hyreslokaler      653   109 
39 parkeringsplatser 

 
Utöver detta består fastigheterna även av utrymmen såsom övernattningsrum, hobbyrum, 
lagerlokal, cykelrum, källsorteringsrum, värmecentral, bastu, tvättstugor samt en samlingssal. 
 
På Föreningens mark finns 39 parkeringsplatser varav 26 hyrs ut till medlemmar, 12 hyrs ut till 
marknadsmässig hyra till företag och externa privatpersoner. Dessutom är en plats reserverad för 
entreprenörer till Föreningen. Under 2016 har den som har ställt sig i kö för parkeringsplats blivit 
erbjuden en parkeringsplats inom sex månader. 
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Mark och trädgård 
Något som utmärker fastigheten är den mycket vackert anlagda trädgården som består av flera 
delar; Arvids terrass och Rosenterrassen med de bland medlemmarna mycket populära grillarna 
och sittplatserna, grönområdet bakom uppgångarna G-I samt gräsmattor längs alléerna vid 
uppfarterna mot Birger Jarlsgatan och Frejgatan. Trädgårdens totala yta är 1 860 kvm. 
Innergårdens markyta består av 570 kvm gångyta och trappor. Då fastigheten är byggd mitt inne i 
ett kvarter har fastigheten tre enskilda vägar som leder upp till huskroppen som i sin tur har en 
total 2 495 kvm asfalterad yta.  
 

Förvaltning 
HSB Stockholm sköter förvaltningen inom områdena ekonomi och administration. Teknisk 
förvaltning sköts av Peter Jansson genom företaget AB Skancke, städning av B&B Städservice 
AB och trädgårdsskötsel av Stockholms Trädgårdstjänst AB. WJJ Entreprenad AB sköter 
snöröjning på tak och mark. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Moderna Försäkringar. I försäkringen ingår bland annat 
kollektivt bostadsrättstillägg, ansvarsförsäkring för styrelsen samt försäkring mot ohyra.  
 
Föreningen arbetar enligt en 20-årig underhållsplan som uppdateras två gånger om året. Planen 
ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av fondmedel. 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning sker årligen av Peter Jansson/Skancke AB. Besiktning av 
lägenheter sker löpande i samband med överlåtelser. 
 

Information 
Föreningen har en Facebook-grupp på www.facebook.com/groups/morkullan där medlemmar 
och styrelsen kan diskutera föreningsrelaterade frågor. Föreningens webbsida www.morkullan.nu 
uppdateras löpande. På hemsidan anmäler man sig också till föreningens nyhetsbrev, vilket är 
styrelsens sätt att snabbt nå ut till medlemmarna med relevant information. 
 
Det enklaste och snabbaste sättet att kontakta styrelsen är via mail på info@morkullan.nu. Brev 
kan också lämnas i brevinkastet i föreningsexpeditionen i bottenvåningen i uppgång N. 
 

IT 
Bokning av övernattningsrum, tvättrum och bastu går att göra via föreningens hemsida eller via 
panel i tvättstugan. 
 
Föreningen har avtal med ComHem under vilket varje lägenhet förses med ett analogt 
grundutbud av TV-kanaler samt digitalkanalpaketet Small. Övriga kanalpaket tecknas individuellt. 
 
Föreningens leverantör av bredband har under året varit Bahnhof. Avtalet är kollektivt och 
innebar symmetrisk kapacitet 100/100 Mbit som ingår i månadsavgiften. Möjlighet att 
uppgradera till 1 Gbit finns på individuell basis.  

 

 
 
Föreningsfrågor 
 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-04-27. Vid stämman deltog 50 röstberättigade 
medlemmar. 

http://www.facebook.com/groups/morkullan
http://www.morkullan.nu/
mailto:info@morkullan.nu
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Styrelse 
Patrick Siegbahn  Ordinarie ledamot, ordförande  
Beatrice Lundell  Ordinarie ledamot, vice ordförande 
Oscar Olsson   Ordinarie ledamot, sekreterare 
Ingrid Lindberg  Ordinarie ledamot, ekonomiansvarig 
Therese Udén   Ordinarie ledamot, ekonomiansvarig 
Robert Hammarstedt  Ordinarie ledamot 
Leif Jonsson    Ordinarie ledamot 
Sanna Karlsson  Ordinarie ledamot (avgick 2016-05-19, p.g.a. tidsbrist) 
Henrietta Nygren  Ordinarie ledamot 
Florence Valtersson  Ordinarie ledamot 
Bo Hallgren   Ledamot utsedd av HSB Stockholm 
 
I tur att avgå vid kommande ordinarie stämma är Patrick Siegbahn, Robert Hammarstedt, Oscar 
Olsson och Therese Udén. Styrelsen har under året hållit tolv protokollförda styrelsemöten. 
 

Firmatecknare, två i förening 
Patrick Siegbahn, Beatrice Lundell, Ingrid Lindberg och Therese Udén. 
 

Revisorer 
Kristin Gejrot   Föreningsvald ordinarie 
Curt Hardegård  Föreningsvald suppleant 
BoRevision AB  Av HSB Riksförbund utsedd revisor 
 

Valberedning 
Fredrik Seemann  Sammankallande 
Anna Hillinge   Avgick 2016-11-04, p.g.a. flytt 
 

HSB Kod 
På årsstämman 2014 antog föreningen HSB Kod för bostadsrättsföreningar. Koden är ett 
dokument med riktlinjer för styrelsens och valberedningens arbete vars punkter man kan välja att 
följa eller förklara avsteg från. Syftet är att ge ökad insyn och möjlighet till bättre information till 
medlemmarna. Föreningen följer kodens samtliga punkter. 
 

Väsentliga händelser 
 

Genomfört och planerat underhåll 
 

År Byggnadsdel Åtgärd 

1985 c:a Huvudledningar el Byte 

1991 c:a Stammar plan 1-4 Byte 

1995 c:a Kungsbalkonger uppgång L-N Renovering 

2002-2004 Kungsbalkonger uppgång A-K Renovering 

2004 Fasad mot Surbrunnsgatan Renovering 

2005-2006 Tak Målning 

2012 Stammar källare och bottenvåningar Byte 
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2014 Stammar Spolning 

2014-2016 Fönster och portar Renovering och målning 

2015 Avlopp tvättstuga Spolning och relining 

2015 OVK Besiktning 

2016 Huvudavloppsledning Spolning 

2016 Fasader uppgång I-N Planering och upphandling påbörjad. 

2016 Trapphus uppgång N Målning 

2016-2017 Ventilation Arbete med anmärkningar från OVK 

2017 Huvudavloppsledning Relining 

2017-2019 Fasader Målning 

2017 Trapphus uppgång F-M Målning 

2017 Hissar uppgång A & F Byte 

2017 Uppfarter Birger Jarls- & Frejgatan Asfaltering och markarbeten 

2017-2018 Tvättstuga Totalrenovering och maskinbyten 

2017-2020 Tak Lagning och målning 

 

Övrigt underhåll 
I januari 2017 drabbades föreningen av två vattenskador. Den ena p.g.a. att en medlem lämnat 
sitt fönster öppet som ledde till att köksblandaren fryst och spruckit. Fyra underliggande 
lägenheter och en lokal skadades. Den andra skadan beror på brustet tätskikt i taket, förmodligen 
orsakat av hård snöskottning tidigare år. En lägenhet skadad. 
 
Föreningen har bytt ut alla lampor i trapphusen till LED-lampor med rörelsedetektorer för att 
spara energi och få bättre komfort. 
 
Lagningar av potthål i asfalten mot Birger Jarlsgatan under hösten. 
 
Föreningen gjorde sedvanlig OVK-besiktning under 2015. Vissa anmärkningar uppstod i 
lägenheterna som bostadsrättsinnehavarna ansvarar för att åtgärda. Nedslag som rör 
hyreslokalerna åtgärdas under 2017. 
 
Föreningen har upphandlat Ingvar Hedenrud, Kulturbyggnad AB, för att projektleda arbetet för 
fasadrenovering av hela huskroppen exklusive den sydöstliga mot Surbrunnsgatan. Renoveringen 
kommer delas upp i tre etapper som sträcker sig fram till och med 2019. 
Fuktskada i uppgång N och G åtgärdad. 
 

Lokaler 
Carglass har flyttat ut och en ny hyresgäst har flyttat in från och med den 15 december 2016. Den 
nya hyresgästen Better Sales Europe AB:s årshyra är 348 000 kr/år och avtalet gäller t.o.m. 31 
december 2019. 
 

Övrigt 
Medlemmarna i föreningens trädgårdsgrupp har under året gjort fina insatser på gården som till 
exempel bevattning av våra blomkrukor, rengöring av grillar, inoljning av bord och bänkar, 
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höstplantering ljung, vinterförvaring av pelargoner samt inte minst att förvalta projektet med 
pallkragar på tvättstugans tak. Trädgårdsgruppen har även fortsatt upprustning av Rosenterrassen 
och initierat ny plantering växter på baksidan av huset. Allt detta ideella arbete har sparat mycket 
pengar åt föreningen. För mer information och bilder se hemsidan. 
 
För femte året i rad har styrelsen låtit genomföra en medlemsenkät för att fånga upp 
medlemmarnas synpunkter och förslag på styrelsens arbete och förvaltningen av våra 
gemensamma ytor. Årets medlemsenkät visar inte några skillnader från tidigare år; medlemmarna 
är nöjda med styrelsen och fastighetsförvaltningen. Mer detaljer om enkäten finns på föreningens 
hemsida.  
 
Föreningen har tidigare haft ett bygglov för att få borra för bergvärme. Under 2012 borrades en 
energibrunn för att mäta bergets egenskaper. Under 2017 kommer styrelsen att undersöka 
förutsättningarna för bergvärme på nytt. 
 
Det finns en grupp av medlemmar som på eget initiativ och med egen finansiering undersöker 
huruvida det är möjligt att bygga fler balkonger. Gruppen har valt en entreprenör och höll ett 
informationsmöte för medlemmar och styrelse 2016-12-14. Ett eventuellt projekt kommer 
finansieras av de medlemmar som vill bygga balkong. Till styrelsemöte i mars planerar 
balkonggruppen att presentera ett underlag för kallelse till extrastämma. 
 
Styrelsen har enligt stämmans beslut från årsmötet 2016 kommit in med en ansökan om 
detaljplaneändring till Stockholms stadsbyggnadskontor. Ansökan avser exploatering av vind och 
källare samt anläggning av underbyggt bjälklag under Arvids terrass. 
 
Förening har bytt elbolag till Godel och väljer att skänka eventuellt överskott till Läkare utan 
gränser. 
 

Ekonomi 
 

Resultat 
Årets resultat uppgick till 3 mkr vilket är en avvikelse på 2,5 mkr från det budgeterade resultatet 
samt en förbättring med drygt 2,2 mkr från föregående års resultat. Det förbättrade resultatet 
förklaras av att flertalet underhållsåtgärder som var planerade till 2016 försenats eller skjutits på 
och av ett fortsatt gynnsamt ränteläge. Nära hälften av Föreningens lån löper med rörlig ränta 
som förväntas ligga kvar på relativt låga nivåer. Styrelsen har dessutom lagt om ett bundet lån till 
ett rörligt med lägre ränta under året. Föreningens intäkter har också ökat genom att styrelsen har 
omförhandlat avtalen för lokalhyror och externa parkeringsplatser. Något som har sänkt 
Föreningens kostnader i fortsatt positiv riktningen är att kostnaderna för snöröjning och 
uppvärmning blev lägre än förväntat, då 2016 var ett varmt år.  
 

Medlemsavgifter 
Styrelsen beslutade att sänka medlemsavgiften enligt prognosen med 3% från och med 1 januari 
2017.  
 

Avgiftsprognos 
I föreningens långtidsprognos på fem år som upprättas i samband med årsbudgeten 
prognostiseras oförändrad avgift fram till och med år 2021. 
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2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2021-01-01 

-3% 0% 0% 0% 0% 

 

 
 

 
Förändring av eget kapital 

     

 
Insatser 

Uppl. 

avgifter 

Yttre uh 

fond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

 resultat 

Belopp vid årets ingång 444 583 3 909 841 4 510 112 2 638 219 817 921 
            

Reservering till fond 2016 

  

1 325 000 -1 325 000 

 Reservering till fond 2015 

  

1 338 000 -1 338 000 

 Ianspråktagande av fond 2016 
 

-215 806 215 806 
 Ianspråktagande av fond 2015 

 

-1 947 929 1 947 929 

 Balanserad i ny räkning 

   
817 921 -817 921 

            

Årets resultat         3 058 857 

Belopp vid årets slut 444 583 3 909 841 5 009 377 2 956 875 2 988 774 
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Förslag till resultatdisposition 
 

Styrelsens disposition 

Balanserat resultat 4 066 070 

Årets resultat  2 988 774 

Reservering till underhållsfond -1 325 000 

I anspråkstagande av underhållsfond 215 806 

Summa till stämmans förfogande 5 945 650 

 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanseras i ny räkning 5 945 650 

 
 
Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
 



Org Nr: 702001-4572

HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 11 271 025 10 966 676

Rörelsekostnader
Drift och underhåll Not 2 -5 618 573 -5 474 890
Övriga externa kostnader Not 3 -197 485 -202 622
Planerat underhåll -215 806 -1 947 929
Personalkostnader och arvoden Not 4 -195 328 -194 482
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 481 347 -1 481 347
Summa rörelsekostnader -7 708 539 -9 301 270

Rörelseresultat 3 562 487 1 665 406

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 21 765 3 803
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -595 477 -851 288
Summa finansiella poster -573 713 -847 485

Årets resultat 2 988 774 817 921
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 63 658 102 65 139 449

63 658 102 65 139 449
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 8 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 63 658 602 65 139 949

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 38 844 39 064
Avräkningskonto HSB Stockholm 1 039 310 1 045 163
Placeringskonto HSB Stockholm 421 086 1 320 391
Övriga fordringar Not 9 9 670 9 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 350 101 354 811

1 859 011 2 768 992

Kortfristiga placeringar Not 11 4 900 000 700 000

Kassa och bank Not 12 153 831 117 014

Summa omsättningstillgångar 6 912 842 3 586 006

Summa tillgångar 70 571 444 68 725 955
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 13
Bundet eget kapital
Insatser 444 583 444 583
Upplåtelseavgifter 3 909 841 3 909 841
Yttre underhållsfond 5 009 377 4 510 112

9 363 801 8 864 536
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 956 876 2 638 219
Årets resultat 2 988 774 817 921

5 945 650 3 456 141

Summa eget kapital 15 309 451 12 320 677

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 51 800 434 53 028 080

51 800 434 53 028 080
Korfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 1 258 896 1 258 896
Leverantörsskulder 556 406 575 470
Skatteskulder 60 926 25 820
Övriga skulder Not 16 281 408 110 542
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 1 303 923 1 406 470

3 461 559 3 377 198

Summa skulder 55 261 993 56 405 278

Summa eget kapital och skulder 70 571 444 68 725 955

Väsentliga händelser efter årets slut Not 18 1

Underskrifter Not 19 1
Inga Inga
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 2 988 774 817 921

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 1 481 347 1 481 347
Kassaflöde från löpande verksamhet 4 470 121 2 299 268

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 4 823 40 320
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 84 361 -578 661
Kassaflöde från löpande verksamhet 4 559 304 1 760 927

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -1 227 646 -1 180 738
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 227 646 -1 180 738

Årets kassaflöde 3 331 658 580 189

Likvida medel vid årets början 3 182 568 2 602 379

Likvida medel vid årets slut 6 514 227 3 182 568

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Avskrivning fastighet

Avskrivning inventarier och maskiner

Fond för yttre underhåll

Fastighetsavgift /fastighetsskatt

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 

inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 

placeringar.

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 1 457 370 tkr.

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 

fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 

mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning 

av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,67 % av 

anskaffningsvärdet.

Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 

underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen/stämman.

Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 

bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet.

För lokaler betalar föreningen statliga fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 9 116 143 9 113 152

Hyror 1 768 393 1 613 101

Övriga intäkter 457 318 311 374

Bruttoomsättning 11 341 854 11 037 627

Avgifts- och hyresbortfall -68 616 -70 944

Hyresförluster -2 213 -7

11 271 025 10 966 676

Not 2 Drifts och underhåll

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 050 776 1 032 041

Reparationer 699 073 847 661

El 253 486 218 567

Uppvärmning 1 834 071 1 728 333

Vatten 344 406 285 646

Sophämtning 136 327 137 064

Fastighetsförsäkring 129 803 123 430

Kabel-TV och bredband 308 794 267 316

Fastighetsskatt 453 395 417 629

Förvaltningsarvoden 295 071 251 476

Övriga driftskostnader 113 371 165 727

5 618 573 5 474 890

Not 3 Övriga externa kostnader

Förbrukningsinventarier och varuinköp 52 240 82 850

Administrationskostnader 73 607 64 848

Extern revision 21 500 20 624

Konsultkostnader 15 838 0

Medlemsavgifter 34 300 34 300

197 485 202 622

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 140 143 133 200

Revisionsarvode 6 637 6 660

Övriga arvoden 2 000 6 760

Sociala avgifter 46 548 45 112

Övriga personalkostnader 0 2 750

195 328 194 482

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 413 336

Ränteintäkter HSB placeringskonto 694 1 245

Ränteintäkter skattekonto 0 154

Ränteintäkter HSB bunden placering 15 992 657

Övriga ränteintäkter 4 665 1 411

21 765 3 803

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 594 577 848 447

Övriga räntekostnader 900 2 841

595 477 851 288
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 7 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Anskaffningsvärde byggnader 89 161 843 89 161 843

Anskaffningsvärde mark 303 000 303 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 464 843 89 464 843

Ingående avskrivningar -24 325 394 -22 844 047

Årets avskrivningar -1 481 347 -1 481 347

Utgående ackumulerade avskrivningar -25 806 741 -24 325 394

Utgående bokfört värde 63 658 102 65 139 449

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad - bostäder 94 000 000 99 000 000

Taxeringsvärde byggnad - lokaler 5 600 000 3 112 000

Taxeringsvärde mark - bostäder 185 000 000 133 000 000

Taxeringsvärde mark - lokaler 3 957 000 3 474 000

Summa taxeringsvärde 288 557 000 238 586 000

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 500 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Andel i HSB Stockholm 500 500

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 9 670 9 563

9 670 9 563

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 346 417 354 154

Upplupna intäkter 3 684 657

350 101 354 811

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt

intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not 11 Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 4 900 000 700 000

4 900 000 700 000
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2016-01-01 2015-01-01

Noter 2016-12-31 2015-12-31

Not 12 Kassa och bank

Nordea 19 798 19 806

Nordea plusgiro 134 033 97 208

153 831 117 014

Not 13 Förändring av eget kapital

Uppl. Yttre uh Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 444 583 3 909 841 4 510 112 2 638 219 817 921

Resultatdisposition -609 929 1 427 850 -817 921

Resultatdisp enl styrelsebeslut 0 0 1 109 194 -1 109 194 0

Årets resultat 2 988 774

Belopp vid årets slut 444 583 3 909 841 5 009 377 2 956 876 2 988 774

Not 14 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering

Nordea Hypotek 2,22% 2018-05-16 8 391 498 14 000

Nordea Hypotek 1,95% 2017-05-17 8 393 831 14 000

Nordea Hypotek 0,09% 2017-03-16 4 493 750 125 000

Stadshypotek 0,45% 2017-03-05 18 360 594 967 008

Stadshypotek 0,45% 2017-04-14 5 263 978 0

Stadshypotek 1,15% 2019-06-01 8 155 679 138 888

53 059 330 1 258 896

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 51 800 434

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 46 764 850

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 63 996 000 63 996 000

Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld 1 258 896 1 258 896

Not 16 Övriga skulder

Depositioner 215 000 30 000

Momsskuld 66 408 80 542

281 408 110 542

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 70 083 71 164

Förutbetalda hyror och avgifter 859 671 905 989

Övriga upplupna kostnader 374 169 429 317

1 303 923 1 406 470

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 

som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

Not 18 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

88271

39788475612

39788710689

167796

176032

39788645054
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Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2017 

Styrelse 

Valberedningen konstaterar att följande styrelseledamöter önskar utträda ur styrelsen: 

• Florence Valtersson 

• Beatrice Lundell 

Valberedningen konstaterar att sedan årsstämman 2016 är följande styrelseledamöter valda för tiden 

fram till årsstämman 2018 

• Ingrid Lindberg 

• Henrietta Nygren 

• Leif Jonsson 

Förslag till val av nya ordinarie styrelseledamöter 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Carl Aspernäs till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja David Ban till ordinarie styrelseledamot 

för en tid om två år. 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja André Nilsson till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Ellen Sjöberg till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

Förslag till omval av nya ordinarie styrelseledamöter 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Patrick Siegbahn till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Robert Hammarstedt till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om ett år. 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Therese Udén till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om ett år. 

 

Förslag till ordförande i styrelsen 

• Valberedningen föreslår att Patrick Siegbahn väljs till fortsatt ordförande i styrelsen. 

 

 

 

 

 



Valberedningen konstaterar att styrelsen, om stämman antar Valberedningens förslag, kommer att 

bestå av: 

• Ingrid Lindberg 

• Henrietta Nygren 

• Leif Jonsson 

• Carl Aspernäs 

• David Ban 

• André Nilsson 

• Ellen Sjöberg 

• Patrick Siegbahn 

• Robert Hammarstedt 

• Therese Udén 

samt den ledamot HSB utser för uppdraget som HSB-representant i styrelsen. 

 

Revisor 

Valberedningen föreslår att nuvarande revisor Kristin Gejrot väljs om för en tid om ett år samt att en 

revisor utses av HSB Riksförbund i enlighet med 25 § i föreningens stadgar. 

 

Arvode 

Valberedningen föreslår ingen ändring av arvoden till förtroendevalda i föreningen, utan 

rekommenderar att stämman ska besluta att behålla arvodena för det kommande verksamhetsåret på 

samma nivå som föregående år, således att styrelsearvode uppgår till tre prisbasbelopp, tre middagar 

samt enkel förtäring vid möten. Därtill att 15 % av prisbasbeloppet utgår i arvode till ordinarie revisor 

och att 15 % av prisbasbeloppet utgår i arvode till valberedningen. 

 

Valberedning 

Anna Hillinge önskar utträda ur valberedningen. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att 

valberedningen ska bestå av Fredrik Seemann (omval) och Florence Valtersson (nyval) för en tid om 

vardera ett år. 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 



2017-04-08 

Styrelsens proposition om nya stadgar 

Bakgrund 
På förra årsstämman beviljades styrelsens proposition om stadgeändring om avgift för 
andrahandsupplåtelser. För att beslutet skulle gälla krävdes ett beslut i andra läsning på nästa 
stämma. Styrelsen finner dock anledning att införa fler ändringar av stadgarna för att anpassa dem 
till ändrade skrivningar i bostadsrättslagen. Ett nytt förslag till stadgar i första läsningen 
presenteras således av styrelsen. Ändringarna avser: 

● tidpunkt för kallelse till föreningsstämma 
● möjlighet för styrelsen att kalla till stämma och informera via elektroniska hjälpmedel 
● närvarorätt på stämma 
● regler för ombud och biträde 
● tidsfrist för revisorns berättelse 
● tidsfrist för styrelsens publicering av material inför stämma 
● införande av möjlighet för styrelsen att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser (oförändrat 

från förslaget som beviljades 2016) 

Yrkande 
Med anledning av ovan föreslår styrelsen att stämman skall besluta stadgeändring enligt bifogat 
förslag. 
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Förslag: 

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

MORKULLAN I STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anpassningar av dessa stadgar 

Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 5, 12, 27,  31, 
32,  
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Version 5 

 

 

 

OM FÖRENINGEN 

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och 

säte 

Bostadsrättsföreningens firma är HSB 
Bostadsrättsförening Morkullan i 
Stockholm. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. 

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål 
att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende 
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande 
utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har bostadsrättsföreningen till 
ändamål att främja studie- och fritids-
verksamhet inom bostadsrättsföreningen 
samt för att stärka gemenskapen och 
tillgodose gemensamma intressen och 
behov, främja serviceverksamhet och 
tillgänglighet med anknytning till boendet. 
Bostadsrättsföreningen ska i all 
verksamhet värna om miljön genom att 
verka för en långsiktig hållbar utveckling. 

Bostadsrätt är den rätt i 
bostadsrättsföreningen, som en medlem 
har på grund av upplåtelsen. 

Medlem som har bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare. 

§ 3 Samverkan 

Bostadsrättsföreningen ska vara 
medlem i en HSB-förening, i det följande 
kallad HSB. HSB ska vara medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens verksamhet 
ska bedrivas i samverkan med HSB. 
 

ÖVERGÅNG AV 

BOSTADSRÄTT OCH 

MEDLEMSKAP 

§ 4 Formkrav vid överlåtelse 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt 
genom köp ska upprättas skriftligen och 
skrivas under av säljaren och köparen. 
Köpehandlingen ska innehålla uppgift om 
den lägenhet som överlåtelsen avser 
samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte 
och gåva. 

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller 
formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

§ 5 Rätt till medlemskap 

Inträde i bostadsrättsföreningen kan 
beviljas den som: 

1. kommer att erhålla bostadsrätt genom 
upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, 
eller 
2. övertar bostadsrätt i 
bostadsrättsföreningens hus 

 
Den som en bostadsrätt övergått till får 

inte nekas inträde i bostadsrättsföreningen, 
om de villkor för medlemskap som 
föreskrivs i denna paragraf är uppfyllda och 
bostadsrättsföreningen skäligen bör godta 
honom som bostadsrättshavare. Om det 
kan antas att förvärvaren inte avser att 
bosätta sig permanent i bostadslägenheten 
har bostadsrättsföreningen i enlighet med 
bostadsrättföreningens ändamål rätt att 
neka medlemskap. 

Medlemskap får inte nekas på 
diskriminerande grund. 

Juridiska personer 

HSB ska beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt 
till en bostadslägenhet som inte är avsedd 
för fritidsändamål får nekas medlemskap. 
Kommun eller landsting som förvärvat 
bostadsrätt till bostadslägenhet får inte 
nekas medlemskap.  

En juridisk person som är medlem i 
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke 
av bostadsrättsföreningens styrelse för att 
genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till 
en bostadslägenhet som inte är avsedd för 
fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid 
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning 
om den juridiska personen hade panträtt i 
bostaden eller vid förvärv som görs av en 
kommun eller ett landsting. 

§ 6 Andelsförvärv 

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till 
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap 
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av 
makar, sambor eller andra med varandra 
varaktigt sammanboende närstående 
personer. 

§ 7 Familjerättsliga förvärv 

Om en bostadsrätt övergått genom 
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte 
eller liknande förvärv och förvärvaren inte 
antagits till medlem, får bostadsrätts-
föreningen uppmana förvärvaren att inom 
sex månader från uppmaningen visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för 
förvärvarens räkning. 
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§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten 

När en bostadsrätt övergått till ny 
innehavare, får denne utöva 
bostadsrätten endast om han eller hon är 
medlem eller beviljas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bostads-
rättshavare får utöva bostadsrätten trots 
att dödsboet inte är medlem i bostads-
rättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får 
bostadsrättsföreningen uppmana 
dödsboet att inom sex månader från 
uppmaningen visa att bostadsrätten har 
ingått i bodelning eller arvskifte eller att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om 
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten 
tvångsförsäljas för dödsboets räkning 
enligt bostadsrättslagen. 

En juridisk person som har panträtt i 
bostadsrätten och förvärvet skett genom 
tvångsförsäljning eller vid exekutiv 
försäljning, kan tre år efter förvärvet 
uppmanas att inom sex månader visa att 
någon, som inte får nekas medlemskap i 
bostadsrättsföreningen, har förvärvat 
bostadsrätten och sökt medlemskap. 

§ 9 Prövning av medlemskap 

Fråga om att anta en medlem avgörs av 
styrelsen.  

Styrelsen är skyldig att avgöra frågan 
om medlemskap inom en månad från det 
att skriftlig och fullständig ansökan om 
medlemskap tagits emot av bostadsrätts-
föreningen.  

För att pröva frågan om medlemskap 
kan bostadsrättsföreningen komma att 
begära kreditupplysning avseende 
sökanden. 

§ 10 Nekat medlemskap 

En överlåtelse är ogiltig om den som 
bostadsrätten övergått till nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda 
regler vid exekutiv försäljning och 
tvångsförsäljning. 

 

AVGIFTER TILL 

BOSTADSRÄTTS-

FÖRENINGEN 

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift 

Årsavgiften fördelas mellan bostadsrätts-
lägenheterna i förhållande till lägenheternas 
andelstal. 

Årsavgiften ska täcka bostadsrätts-
föreningens löpande verksamhet. 
Årsavgiftens storlek ska medge att 
reservering för underhåll av bostadsrätts-
föreningens fastighet kan ske enligt 
upprättad underhållsplan. Om inre fond 
finns ingår även fondering för inre 
underhåll. 

Andelstal och insats för lägenhet beslutas 
av styrelsen. Beslut om ändring av 
andelstal som medför ändring av det 
inbördes förhållandet mellan andelstalen 
beslutas av föreningsstämma. Beslutet blir 
giltigt om minst tvåtredjedelar av de 
röstande på föreningsstämman gått med på 
beslutet. 

Beslut om ändring av insats ska alltid 
beslutas av föreningsstämma. Regler för 
giltigt beslut anges i bostadsrättslagen. 

Styrelsen beslutar om årsavgiftens 
storlek. Årsavgiften betalas månadsvis 
senast sista vardagen före varje 
kalendermånads början om inte styrelsen 
beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas 
i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen på den obetalda avgiften från 
förfallodagen till dess full betalning sker 
samt påminnelseavgift och inkassoavgift 
enligt lag om ersättning för 
inkassokostnader m m. 

 
I årsavgiften ingående ersättning för 

värme och varmvatten, elektricitet, 
sophämtning eller konsumtionsvatten kan 
beräknas efter förbrukning. För 
informationsöverföring kan ersättning 
bestämmas till lika belopp per lägenhet. 

§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och 

pantsättningsavgift samt avgift för 

andrahandsupplåtelse  

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och 
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut 
av styrelsen. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 7 procent av prisbasbeloppet.  

Bostadsrättsföreningen får ta ut 
pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren 
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.  

Prisbasbeloppet bestäms enligt 
socialförsäkringsbalken och fastställs för 
överlåtelseavgift vid ansökan om 
medlemskap och för pantsättningsavgift vid 
underrättelse om pantsättning. Avgift för 
andrahandsupplåtelse kan tas ut efter 
beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen 
får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av 
bostadsrättshavaren med högst 10 procent 
av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet 
upplåts under en del av ett år, beräknas 
den högsta tillåtna avgiften efter det antal 
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kalendermånader som lägenheten är 
upplåten.  

Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte 
ta ut särskilda avgifter för åtgärder som 
bostadsrättsföreningen ska vidta med 
anledning av lag eller författning. 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning 

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår 
omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 
Senast sex veckor före ordinarie 

föreningsstämma ska styrelsen till 
revisorerna lämna årsredovisning. Denna 
består av förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och 
tilläggsupplysningar. 

§ 14 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är 
bostadsrättsföreningens högsta 
beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas 
inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår. 

Extra föreningsstämma ska hållas när 
styrelsen finner skäl till det. Extra 
föreningsstämma ska också hållas om det 
skriftligen begärs av en revisor eller av 
minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade. 
Begäran ska ange vilket ärende som ska 
behandlas.  

Föreningsstämman får besluta att den 
som inte är medlem ska ha rätt att 
närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. 
Ett sådant beslut är giltigt endast om det 
biträds av samtliga röstberättigade som är 
närvarande vid föreningsstämman.  

Ombud, biträden och andra 
stämmofunktionärer har alltid rätt att 
närvara vid föreningsstämman. 

 

§ 15 Motioner 

Medlem, som önskar visst ärende 
behandlat på ordinarie föreningsstämma, 
ska skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen före februari månads utgång. 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma.  
Kallelse till föreningsstämma ska 

innehålla uppgift om de ärenden som ska 
förekomma på föreningsstämman.  

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor 
före föreningsstämman och ska utfärdas 
senast två veckor före föreningsstämman.  

Kallelse sker genom anslag på lämplig 
plats inom bostadsrättsföreningens 
fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i 
vissa fall sändas till varje medlem vars 
adress är känd för 
bostadsrättsföreningen. 
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig 
kallelse krävs enligt lag använda 
elektroniska hjälpmedel. Närmare 
reglering av förutsättningar för 
användning av elektroniska hjälpmedel 
anges i lag. 

§ 17 Dagordning 

Ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska 
förekomma: 

1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande  
3. anmälan av stämmoordförandens 

val av protokollförare 
4. godkännande av röstlängd 
5. fråga om närvarorätt vid 

föreningsstämman 
6. godkännande av dagordning 
7. val av två personer att jämte 

stämmoordföranden justera 
protokollet  

8. val av minst två rösträknare 
9. fråga om kallelse skett i behörig 

ordning 
10. genomgång av styrelsens 

årsredovisning 
11. genomgång av revisorernas 

berättelse 
12. beslut om fastställande av 

resultaträkning och balansräkning 
13. beslut i anledning av 

bostadsrättsföreningens vinst eller 
förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

14. beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter   

15. beslut om arvoden och principer för 
andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, 
valberedning och de andra 
förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman   

16. beslut om antal styrelseledamöter 
och suppleanter  

17. val av styrelsens ordförande, 
styrelseledamöter och suppleanter  

18. presentation av HSB-ledamot 
19. beslut om antal revisorer och 

suppleant 
20. val av revisor/er och suppleant 
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21. beslut om antal ledamöter i 
valberedningen 

22. val av valberedning, en ledamot 
utses till valberedningens 
ordförande 

23. val av ombud och ersättare till 
distriktsstämmor samt övriga 
representanter i HSB 

24. av styrelsen till föreningsstämman 
hänskjutna frågor och av 
medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 

25. föreningsstämmans avslutande 

Extra föreningsstämma 

På extra föreningsstämma ska kallelsen, 
utöver punkt 1-9 ovan, ange de ärenden 
som ska behandlas samt extra 
föreningsstämmans avslutande. 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde 

På föreningsstämma har varje medlem 
en röst. Innehar flera medlemmar 
bostadsrätt gemensamt har de 
tillsammans en röst. Innehar en medlem 
flera bostadsrätter i bostadsrätts-
föreningen har medlemmen en röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats 
eller årsavgift har inte rösträtt.  

En medlems rätt vid föreningsstämma 
utövas av medlemmen personligen eller 
den som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud.  

Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original 
och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får företrädas av valfritt ombud. 
Ombud får bara företräda en medlem. 
Medlem får medföra ett valfritt biträde.  

§ 19 Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av 
den mening som har fått mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller vid lika 
röstetal den mening som 
stämmoordföranden biträder.  

Vid personval anses den vald som har 
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal 
avgörs valet genom lottning om inte annat 
beslutas av föreningsstämman innan 
valet förrättas.  

För vissa beslut krävs särskild majoritet 
enligt bestämmelser i lag. 

Om röstsedel inte avlämnas eller 
röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift 
(så kallad blank sedel) vid sluten 
omröstning anses inte röstning ha skett. 

§ 20 Protokoll vid föreningsstämma 

Ordföranden vid föreningsstämman ska 
se till att det förs protokoll.  

I fråga om protokollets innehåll gäller 
att: 

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas 
protokollet 

2. föreningsstämmans beslut ska 
föras in i protokollet, samt 

3. om röstning har skett ska resultatet 
anges i protokollet 

 
Protokollet ska undertecknas av 

stämmoordföranden och av valda 
justerare. 

Senast tre veckor efter 
föreningsstämman ska det justerade 
protokollet hållas tillgängligt hos 
bostadsrättsföreningen för medlemmarna.  

Protokoll ska förvaras betryggande. 

 

STYRELSE, REVISION 

OCH VALBEREDNING 

§ 21 Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst 
elva styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. Av dessa utses en styrelse-
ledamot och högst en suppleant för denne 
av styrelsen för HSB. 

Föreningsstämman väljer styrelsens 
ordförande och övriga styrelseledamöter 
och suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. 
Styrelseledamot och suppleant kan väljas 
om. Om helt ny styrelse väljs av 
föreningsstämman ska mandattiden för 
hälften, eller vid udda tal närmast högre 
antal, vara ett år. 

§ 22 Konstituering och firmateckning 

Styrelsen konstituerar sig själv med 
undantag av styrelsens ordförande som 
väljs av föreningsstämma. Styrelsen utser 
inom sig sekreterare. Styrelsen utser 
också organisatör för studie- och 
fritidsverksamheten inom 
bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens firma tecknas 
av styrelsen. Styrelsen kan utse högst 
fyra personer, varav minst två styrelse-
ledamöter, att två tillsammans teckna 
bostadsrättsföreningens firma. 

§ 23 Beslutförhet 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften 
av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening de flesta röstande förenar sig 
om. Vid lika röstetal gäller den mening 
som styrelsens ordförande biträder. När 
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minsta antal ledamöter är närvarande 
krävs enhällighet för giltigt beslut. 

§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde 

Vid styrelsens sammanträden ska det 
föras protokoll. Protokollet ska justeras av 
ordföranden för sammanträdet och den 
ytterligare ledamot som styrelsen utser. 

Styrelseledamot har rätt att få 
avvikande mening antecknad till 
protokollet. 

Endast styrelseledamot och revisor har 
rätt att ta del av styrelseprotokoll. 
Styrelsen förfogar över möjligheten att 
låta annan ta del av styrelsens protokoll. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 
Protokoll från styrelsesammanträde ska 
föras i nummerföljd. 

§ 25 Revisorer 

Revisorerna ska till antalet vara lägst 
två och högst tre, samt högst en 
suppleant. Av dessa utses alltid en 
revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs 
av föreningsstämman. Mandattiden är 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma.  

Revisorerna ska bedriva sitt arbete så 
att revisionen är avslutad och 
revisionsberättelsen lämnad senast tre 
veckor före föreningsstämman. Styrelsen 
ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie 
föreningsstämma över gjorda 
anmärkningar i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningshandlingar, 
revisionsberättelsen och styrelsens 
förklaring över gjorda anmärkningar i 
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga 
för medlemmarna minst två veckor före 
den föreningsstämma på vilken de ska 
behandlas. 

§ 26 Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma väljs 
valberedning. 

Mandattiden är fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningen ska 
bestå av lägst två ledamöter. En ledamot 
utses av föreningsstämman till ordförande 
i valberedningen. 

Valberedningen bereder och föreslår 
personer till de förtroendeuppdrag som 
föreningsstämman ska tillsätta. 

Valberedningen ska till 
föreningsstämman lämna förslag på 
arvode och föreslå principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter och revisorer. 

 

FONDERING OCH 

UNDERHÅLL 

§ 27 Fonder 

Yttre fond 

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för 
yttre underhåll. 

Styrelsen ska i enlighet med upprättad 
underhållsplan reservera respektive ta i 
anspråk medel för yttre underhåll. 

§ 28 Underhållsplan 

Styrelsen ska: 
1. upprätta en underhållsplan för 

genomförande av underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet 

2. årligen budgetera för att säkerställa 
att tillräckliga medel finns för 
underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet  

3. se till att bostadsrättsföreningens 
egendom besiktigas i lämplig 
omfattning och i enlighet med 
bostadsrättsföreningens 
underhållsplan, samt 

4. regelbundet uppdatera 
underhållsplanen 

§ 29 Över- och underskott 

Det över- eller underskott som kan 
uppstå på bostadsrättsföreningens 
verksamhet ska, efter 
underhållsfondering, balanseras i ny 
räkning. 

 

BOSTADSRÄTTS-

FRÅGOR 

§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning 

Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag 
ur lägenhetsförteckningen beträffande sin 
bostadsrätt. Utdraget ska ange: 

1. lägenhetens beteckning, 
belägenhet, rumsantal och övriga 
utrymmen 

2. dagen för Bolagsverkets 
registrering av den ekonomiska 
plan som ligger till grund för 
upplåtelsen 

3. bostadsrättshavarens namn 
4. insatsen för bostadsrätten 
5. vad som finns antecknat rörande 

pantsättning av bostadsrätten, samt  
6. datum för utfärdandet 
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§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen 
bekostnad hålla lägenheten i gott skick. 
Det innebär att bostadsrättshavaren 
ansvarar för att såväl underhålla som 
reparera lägenheten och att bekosta 
åtgärderna.  

Bostadsrättshavaren bör teckna 
försäkring som omfattar 
bostadsrättshavarens underhålls- och 
reparationsansvar som följer av lag och 
dessa stadgar. Om bostadsrätts-
föreningen tecknat en motsvarande 
försäkring till förmån för bostadsrätts-
havaren svarar bostadsrättshavaren i 
förekommande fall för självrisk och 
kostnaden för åldersavdrag.  

Bostadsrättshavaren ska följa de 
anvisningar som bostadsrättsföreningen 
lämnar beträffande installationer 
avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, 
ventilation och anordning för informations-
överföring. För vissa åtgärder i 
lägenheten krävs styrelsens tillstånd 
enligt § 37. De åtgärder bostadsrätts-
havaren vidtar i lägenheten ska alltid 
utföras fackmässigt. 

Till lägenheten hör bland annat: 

1. ytskikt på rummens väggar, golv och 
tak jämte den underliggande 
behandling som krävs för att anbringa 
ytskiktet på ett fackmässigt sätt. 
Bostadsrättshavaren ansvarar också 
för fuktisolerande skikt i badrum och 
våtrum 

2. icke bärande innerväggar 
3. inredning i lägenheten och övriga 

utrymmen tillhörande lägenheten, 
exempelvis: sanitetsporslin, 
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys 
och tvättmaskin; bostadsrättshavaren 
svarar också för vattenledningar, 
avstängningsventiler och i 
förekommande fall 
anslutningskopplingar på 
vattenledning till denna inredning 

4. lägenhetens ytter- och innerdörrar 
med tillhörande lister, foder, karm, 
tätningslister, lås inklusive nycklar, 
beslag, gångjärn och brevinkast; 
bostadsrättsföreningen svarar dock 
för målning av ytterdörrens yttersida. 
Vid byte av lägenhetens ytterdörr 
skall den nya dörren motsvara de 
normer som vid utbytet gäller för 
brandklassning och ljuddämpning. 

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs 
på fönster och i förekommande fall 
isolerglaskassett 

6. till fönster och fönsterdörr hörande 
beslag, handtag, gångjärn, tätnings-

lister samt målning; bostadsrätts-
föreningen svarar dock för målning av 
utifrån synliga delar av fönster/ 
fönsterdörr 

7. målning av radiatorer och 
värmeledningar 

8. ledningar för avlopp, gas, vatten och 
anordningar för informations-
överföring till de delar de är synliga i 
lägenheten och betjänar endast den 
aktuella lägenheten 

9. armaturer för vatten (blandare, 
duschmunstycke med mera) inklusive 
packning, avstängningsventiler och 
anslutningskopplingar på 
vattenledning 

10. klämringen runt golvbrunnen, 
rensning av golvbrunn och vattenlås 

11. eldstäder och braskaminer 
12. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, 

ventilationsdon och ventilationsfläkt 
om de inte är en del av husets 
ventilationssystem. Installation av 
anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tillstånd 

13. säkringsskåp, samtliga elledningar i 
lägenheten samt brytare, eluttag och 
fasta armaturer 

14. brandvarnare, samt 
15. elburen golvvärme och handdukstork 

som bostadsrättshavare försett 
lägenheten med 

 
Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, 

garage eller annat lägenhetskomplement 
har bostadsrättshavaren samma 
underhålls- och reparationsansvar för 
dessa utrymmen som för lägenheten 
enligt ovan. Detta gäller även mark som 
är upplåten med bostadsrätt. 

Om lägenheten är utrustad med 
balkong, altan eller hör till lägenheten 
mark/uteplats som är upplåten med 
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren 
för renhållning och snöskottning. För 
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren 
för målning av insida av balkongfront/ 
altanfront samt golv. Målning utförs enligt 
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om 
lägenheten är utrustad med takterrass 
ska bostadsrättshavaren därutöver se till 
att avrinning för dagvatten inte hindras. 
Vad avser mark/uteplats är bostadsrätts-
havaren skyldig att följa bostadsrätts-
föreningens anvisningar gällande skötsel 
av marken/uteplatsen. 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till 
bostadsrättsföreningen anmäla fel och 
brister i sådan lägenhetsutrustning/ 
ledningar som bostadsrättsföreningen 
svarar för enligt denna stadge-
bestämmelse eller enligt lag. 
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§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 

Bostadsrättsföreningen svarar för att 
huset och bostadsrättsföreningens fasta 
egendom, med undantag för bostadsrätts-
havarens ansvar enligt § 31, är väl 
underhållet och hålls i gott skick. 

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för 
underhåll och reparationer av följande: 

1. ledningar för avlopp, värme, gas, 
elektricitet och vatten, om 
bostadsrättsföreningen har försett 
lägenheten med ledningarna och 
dessa tjänar fler än en lägenhet (så 
kallade stamledningar) 

2. ledningar för avlopp, gas, vatten 
och anordningar för informations-
överföring som bostadsrätts-
föreningen försett lägenheten med 
och som finns i golv, tak, lägenhets-
avskiljande eller bärande vägg 

3. radiatorer och värmeledningar i 
lägenheten som bostadsrätts-
föreningen försett lägenheten med 

4. rökgångar (ej rökgångar i 
kakelugnar) och ventilationskanaler, 
inkluderat hela ventilationssystemet 
inklusive ventilationsdon samt även 
för spiskåpa/köksfläkt som utgör del 
av husets ventilation, samt 

5. i förekommande fall för brevlåda, 
postbox och staket 

§ 33 Brand- och vattenledningsskada 

samt ohyra 

För reparation på grund av brandskada 
eller vattenledningsskada (skada på 
grund av utströmmande tappvatten) 
svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med 
bostadsrättslagen. 

Detta gäller även i tillämpliga delar om 
det finns ohyra i lägenheten. 

§ 34 Bostadsrättsföreningens 

övertagande av underhållsåtgärd 

Bostadsrättsföreningen får utföra 
reparation samt byta inredning och 
utrustning som bostadsrättshavaren enligt 
§ 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska 
fattas av föreningsstämma och får endast 
avse åtgärd som företas i samband med 
omfattande underhåll eller ombyggnad av 
bostadsrättsföreningens hus och som 
berör bostadsrättshavarens lägenhet. 

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet 

Om ett beslut som fattats på 
föreningsstämma innebär att en lägenhet 
som upplåtits med bostadsrätt kommer att 
förändras eller i sin helhet behöva tas i 
anspråk av bostadsrättsföreningen med 

anledning av en om- eller tillbyggnad ska 
bostadsrättshavaren ha gått med på 
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger 
sitt samtycke till förändringen, blir beslutet 
ändå giltigt om minst två tredjedelar av de 
röstande har gått med på det och beslutet 
dessutom har godkänts av 
hyresnämnden. 

§ 36 Avhjälpande av brist 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick så att 
annans säkerhet äventyras eller det finns 
risk för omfattande skador på annans 
egendom och inte efter uppmaning 
avhjälper bristen i lägenhetens skick så 
snart som möjligt, får bostadsrätts-
föreningen avhjälpa bristen på 
bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 37 Ingrepp i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får inte utan 
styrelsens tillstånd i lägenheten utföra 
åtgärd som innefattar: 

1. ingrepp i en bärande konstruktion 
2. ändring av befintliga ledningar för 

avlopp, värme, gas eller vatten, 
eller 

3. annan väsentlig förändring av 
lägenheten 
 

Styrelsen får bara vägra att medge 
tillstånd till en åtgärd som avses i första 
stycket om åtgärden är till påtaglig skada 
eller olägenhet för 
bostadsrättsföreningen. 

§ 38 Användning av bostadsrätten 

Vid användning av lägenheten ska 
bostadsrättshavaren se till att de som bor 
i omgivningen inte utsätts för störningar 
som i sådan grad kan vara skadliga för 
hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. 
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid 
sin användning av lägenheten iaktta allt 
som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom eller utanför 
huset.  

Bostadsrättshavaren ska hålla 
noggrann tillsyn över att dessa 
åligganden fullgörs också av de som hör 
till bostadsrättshavarens hushåll, de som 
besöker bostadsrättshavaren som gäst, 
någon som bostadsrättshavaren har 
inrymt eller någon som på uppdrag av 
bostadsrättshavaren utför arbete i 
lägenheten.  

Bostadsrättsföreningen kan anta 
ordningsregler. Ordningsreglerna ska 
vara i överensstämmelse med ortens sed. 
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Bostadsrättshavaren ska följa 
bostadsrättsföreningens ordningsregler. 

Om det förekommer störningar i 
boendet ska bostadsrättsföreningen ge 
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till 
att störningarna omedelbart upphör. Det 
gäller inte om bostadsrättshavaren sägs 
upp med anledning av att störningarna är 
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art 
eller omfattning. 

 
Om bostadsrättshavaren vet eller har 

anledning att misstänka att ett föremål är 
behäftat med ohyra får detta inte tas in i 
lägenheten. 

§ 39 Tillträde till lägenheten 

Företrädare för bostadsrättsföreningen 
har rätt att få komma in i lägenheten när 
det behövs för tillsyn eller för att utföra 
arbete som bostadsrättsföreningen svarar 
för eller för att avhjälpa brist när 
bostadsrättshavaren försummar sitt 
ansvar för lägenhetens skick.  

När bostadsrättshavaren har avsagt sig 
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska 
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren 
skyldig att låta lägenheten visas på 
lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se 
till att bostadsrättshavaren inte drabbas 
av större olägenhet än nödvändigt. 

Bostadsrättsföreningen har rätt att 
komma in i lägenheten och utföra 
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i 
huset eller på marken. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde när bostadsrättsföreningen har 
rätt till det kan bostadsrättsföreningen 
ansöka om särskild handräckning vid 
kronofogdemyndigheten. 

§ 40 Andrahandsupplåtelse 

En bostadsrättshavare får upplåta sin 
lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen 
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens 
samtycke bör begränsas till viss tid och ska 
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för 
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte 
har någon befogad anledning att vägra 
samtycke.  

Om inte samtycke till andrahands-
upplåtelse lämnas av styrelsen får 
bostadsrättshavaren ändå upplåta sin 
lägenhet i andra hand om hyresnämnden 
lämnar sitt tillstånd.  

 
När en juridisk person innehar en 

bostadslägenhet kan samtycke till 
andrahandsupplåtelse endast nekas om 
bostadsrättsföreningen har befogad 
anledning. 

Samtycke till andrahandsupplåtelse 
behövs inte: 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid 
exekutiv försäljning eller tvångs-
försäljning enligt bostadsrättslagen 
av en juridisk person som hade 
panträtt i bostadsrätten och som 
inte antagits till medlem i 
bostadsrättsföreningen, eller 

2. om lägenheten är avsedd för 
permanentboende och 
bostadsrätten till lägenheten 
innehas av en kommun eller ett 
landsting 
 

När samtycke inte behövs ska 
bostadsrättshavaren genast meddela 
styrelsen om andrahandsupplåtelsen. 

§ 41 Inrymma utomstående 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma 
utomstående personer i lägenheten, om 
det kan medföra men för bostadsrätts-
föreningen eller någon annan medlem i 
bostadsrättsföreningen. 

§ 42 Ändamål med bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda 
lägenheten för något annat ändamål än 
det avsedda. 

Bostadsrättsföreningen får dock endast 
åberopa avvikelse som är av avsevärd 
betydelse för bostadsrättsföreningen eller 
någon medlem i bostadsrättsföreningen. 

§ 43 Avsägelse av bostadsrätt 

En bostadsrättshavare får avsäga sig 
bostadsrätten tidigast efter två år från 
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina 
förpliktelser som bostadsrättshavare. 
Avsägelsen ska göras skriftligen hos 
styrelsen. 

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten 
till bostadsrättsföreningen vid det 
månadsskifte som inträffar närmast efter 
tre månader från avsägelsen eller vid det 
senare månadsskifte som angetts i 
avsägelsen. 

§ 44 Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som 
innehas med bostadsrätt och som tillträtts 
är förverkad och bostadsrättsföreningen har 
rätt att säga upp bostadsrättshavaren till 
avflyttning enligt följande: 

1. Dröjsmål med insats eller 
upplåtelseavgift 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala insats eller upplåtelseavgift utöver 
två veckor från det att bostadsrätts-
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föreningen efter förfallodagen anmanat 
bostadsrättshavaren att fullgöra sin 
betalningsskyldighet 

 
2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse 

om bostadsrättshavaren dröjer med att 
betala årsavgift eller avgift för 
andrahandsupplåtelse, när det gäller en 
bostadslägenhet, mer än en vecka efter 
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, 
mer än två vardagar efter förfallodagen 
 
3. Olovlig upplåtelse i andra hand 

om bostadsrättshavaren utan 
nödvändigt samtycke eller tillstånd 
upplåter lägenheten i andra hand 

 
4. Annat ändamål 

om lägenheten används för annat 
ändamål än det avsedda 

 
5. Inrymma utomstående 

om bostadsrättshavaren inrymmer 
utomstående personer till men för 
bostadsrättsföreningen eller annan 
medlem 

 
6. Ohyra 

om bostadsrättshavaren eller den, som 
lägenheten upplåtits till i andra hand, 
genom vårdslöshet är vållande till att det 
finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrättshavaren genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om 
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till 
att ohyran sprids i huset 

 
7. Vanvård, störningar och liknande 

om lägenheten på annat sätt vanvårdas 
eller om bostadsrättshavaren eller den 
som bostadsrätten är upplåten till i andra 
hand utsätter boende i omgivningen för 
störningar, inte iakttar sundhet, ordning 
och gott skick eller inte följer 
bostadsrättsföreningens ordningsregler 

 
8. Vägrat tillträde 

om bostadsrättshavaren inte lämnar 
tillträde till lägenheten när bostadsrätts-
föreningen har rätt till tillträde och 
bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig 
ursäkt för detta 

 
9. Skyldighet av synnerlig vikt 

om bostadsrättshavaren inte fullgör 
skyldighet som går utöver det han ska 
göra enligt bostadsrättslagen och det 
måste anses vara av synnerlig vikt för 
bostadsrättsföreningen att skyldigheten 
fullgörs, samt 

 

10. Brottsligt förfarande 
om lägenheten helt eller till väsentlig del 

används för näringsverksamhet eller 
därmed likartad verksamhet, vilken utgör 
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår 
brottsligt förfarande eller om lägenheten 
används för tillfälliga sexuella förbindelser 
mot ersättning. 

 
En uppsägning ska vara skriftlig. 
 
Nyttjanderätten är inte förverkad, om 

det som ligger bostadsrättshavaren till 
last är av ringa betydelse. 

Rättelseanmodan, uppsägning och 

särskilda bestämmelser 

Punkt 3-5 och 7-9 
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7–9 

får ske om bostadsrättshavaren låter bli 
att efter tillsägelse vidta rättelse utan 
dröjsmål. 

 
Punkt 1-6 och 7-9 

Är nyttjanderätten enligt punkt 1–5 eller 
7–9 förverkad men sker rättelse innan 
bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas 
från lägenheten på den grunden. Detta 
gäller inte om nyttjanderätten är förverkad 
på grund av särskilt allvarliga störningar i 
boendet. 

 
Bostadsrättshavaren får inte heller 

skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller 
9 om bostadsrättsföreningen inte har sagt 
upp bostadsrättshavaren till avflyttning 
inom tre månader från den dag då 
bostadsrättsföreningen fick reda på 
förhållande som avses. 
 
Punkt 2 

Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad 
på grund av dröjsmål med betalning av 
årsavgift och har bostadsrättsföreningen 
med anledning av detta sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, får 
denne på grund av dröjsmålet inte skiljas 
från lägenheten: 

1. om avgiften – när det är fråga om 
en bostadslägenhet – betalas inom 
tre veckor från det att bostadsrätts-
havaren har delgetts underrättelse 
om möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid, och 
meddelande om uppsägningen och 
anledningen till denna har lämnats 
till socialnämnden i den kommun 
där lägenheten är belägen 

Bo
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2. om avgiften – när det är fråga om 
en lokal – betalas inom två veckor 
från det att bostadsrättshavaren har 
delgetts underrättelse om 
möjligheten att få tillbaka 
lägenheten genom att betala 
avgiften inom denna tid 

 
Är det fråga om en bostadslägenhet får en 

bostadsrättshavare inte heller skiljas från 
lägenheten om bostadsrättshavaren har 
varit förhindrad att betala avgiften inom den 
tid som anges i första stycket 1 på grund av 
sjukdom eller liknande oförutsedd 
omständighet och avgiften har betalats så 
snart det var möjligt, dock senast när 
tvisten om avhysning avgörs i första 
instans.  

Vad som sägs i första stycket gäller inte 
om bostadsrättshavaren, genom att vid 
upprepade tillfällen inte betala avgiften, har 
åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att 
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få 
behålla lägenheten.  

Beslut om avhysning får meddelas 
tidigast tredje vardagen efter utgången av 
den tid som anges i första stycket 1 eller 
2. 
 
Punkt 3 

 Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om 
det är fråga om en bostadslägenhet, inte 
ske om bostadsrättshavaren utan 
dröjsmål ansöker om tillstånd till 
upplåtelsen och får ansökan beviljad.  

Bostadsrättshavaren får endast skiljas 
från lägenheten om bostadsrätts-
föreningen har sagt till bostadsrätts-
havaren att vidta rättelse. Uppmaningen 
att vidta rättelse ska ske inom två 
månader från den dag då bostadsrätts-
föreningen fick reda på förhållande som 
avses i punkt 3. 
 
Punkt 7 

Vid särskilt allvarliga störningar i 
boendet gäller vad som sägs i punkt 7 
även om någon tillsägelse om rättelse 
inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska 
alltid ske om bostadsrätten är upplåten i 
andra hand.  

Innan uppsägning får ske av 
bostadslägenhet enligt punkt 7 ska 
socialnämnden underrättas. Vid särskilt 
allvarliga störningar får uppsägning ske 
utan underrättelse till socialnämnden, en 
kopia av uppsägningen ska dock skickas 
till socialnämnden. 

 
Punkt 10 

En bostadsrättshavare kan skiljas från 
lägenheten enligt punkt 10 endast om 

bostadsrättsföreningen har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning inom 
två månader från det att bostadsrätts-
föreningen fick reda på förhållandet. Om 
det brottsliga förfarandet har angetts till 
åtal eller om förundersökning har inletts 
inom samma tid, har bostadsrätts-
föreningen dock kvar sin rätt till 
uppsägning intill dess att två månader har 
gått från det att domen i brottmålet har 
vunnit laga kraft eller det rättsliga 
förfarandet har avslutats på något annat 
sätt. 

§ 45 Vissa meddelanden 

När meddelande enligt nedan har 
skickats från bostadsrättsföreningen i 
rekommenderat brev under mottagarens 
vanliga adress har bostadsrättsföreningen 
gjort vad som krävs av den: 

1. tillsägelse om störningar i boendet 
2. tillsägelse att avhjälpa brist 
3. uppmaning att betala insats eller 

upplåtelseavgift 
4. tillsägelse att vidta rättelse 
5. meddelande till socialnämnden 
6. underrättelse till panthavare 

angående obetalda avgifter till 
bostadsrättsföreningen 

7. uppmaning till juridiska personer, 
dödsbon med flera angående nekat 
medlemskap 

 
Andra meddelanden till medlemmarna 

sker genom anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller genom brev.  

Bostadsrättsföreningen får till 
medlemmarna eller till någon annan då 
krav enligt lag finns på skriftlig information 
använda elektroniska hjälpmedel. 
Närmare reglering av förutsättningar för 
användning av elektroniska hjälpmedel 
anges i lag. 

 

 

SÄRSKILDA BESLUT 

§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet 

och tomträtt 

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
utan föreningsstämmans godkännande 
avhända bostadsrättsföreningens 
fastighet, del av fastighet eller tomträtt.  

Styrelsen eller firmatecknare får inte 
heller riva eller besluta om väsentliga 
förändringar av bostadsrättsföreningens 
hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- 
och ombyggnader av sådan egendom.  

Styrelsen eller firmatecknare får ansöka 
om inteckning eller annan inskrivning i 

Bo
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bostadsrättsföreningens fastighet eller 
tomträtt. 

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut 

För giltigheten av följande beslut krävs 
godkännande av styrelsen för HSB: 

1. beslut att överlåta bostadsrätts-
föreningens fastighet, del av 
fastighet eller tomträtt 

2. beslut om ändring av bostadsrätts-
föreningens stadgar 

 
För giltigheten av följande beslut krävs 

godkännande av styrelsen för HSB och 
HSB Riksförbund: 

3. beslut att bostadsrättsföreningen 
ska träda i likvidation eller 
fusioneras med annan juridisk 
person 

4. beslut om ändring av bostadsrätts-
föreningens stadgar som inte 
överensstämmer med av HSB 

Riksförbund rekommenderade 
normalstadgar för bostadsrätts-
föreningar 

§ 48 Utträde ur HSB 

Om ett beslut innebär att 
bostadsrättsföreningen begär sitt utträde 
ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas 
på två på varandra följande förenings-
stämmor och på den senare förenings-
stämman biträtts av minst två tredjedelar 
av de röstande. 

    Vid utträde ur HSB ska bostadsrätts-
föreningens stadgar och firma ändras 
utan tillämpning av § 47. 

§ 49 Upplösning 

Om bostadsrättsföreningen upplöses 
ska behållna tillgångar tillfalla 
medlemmarna i förhållande till 
bostadsrättslägenheternas andelar. 

 
 
 
 
 
 

  

 



Motion
Sätt upp grindar Grindar för ökad boende trygghet

Yrkande: 

Jag yrkar att årsmötet röstar för att

föreningen sätter upp grindar (enligt

bifogad skiss) , för ökad trygghhet och

minskad skadegörelse.

BRF Morkullan jämfört med andra Brf
Vår bostadrättsförening är unik i den bemärkelse att

alla kan komma in på vår gemensamma “bakgård”. 

Detta är inte möjligt i andra föreningar. 

Att ha grindar är förstås ingen garanti att sådan här

saker inte sker, men det förebygger och minska risker. 

Kostnaden för grindar är liten i propotion till vad det

innebär I ökad boendetrygghet och reducerad

skadegörelse. 

Ökad skadegörelse och inbrott
Under det senaste året har vi sett en ökad tendens till 

skadegörelse och inbrott I vår bostadsrättförening. Det

har t.o.m. gått såpass långt att boende väljer att flytta

härifrån. Denna utveckling är förstås inte bra för

föreingens rykte eller värdet (priset) på våra

bostadsrätter.

Historiska erfarnheter och idag
Tidigare har vi haft problem med uteliggare. Idag
handlar mer om skadegörelse krossade rutor,  folk som
snokar I våra sopor, inbrott I lägenhet och att okända
människor springer I våra trapphus och rycker I 
dörrhadtag ihopp om att de ska komma in lägenhet för
att kunna stjäla.  

Händelser I närområde
På vår gata (birger jarl) har det enligt Facebook 
förekommit våldtäk till följd av enkelhet att ta sig in I 
lägenheter. Detta kanske är extremfall. Men det
indikerar ett allt kargare samhällsutveckling och att
kriminalitet inte bara förkommer utanför innerstaden. 
Vi kan förstås se på och drabbas eller vidtaga
förebyggande åtgärder inom ramen för vår bostadsrätt
förening.

Ökad boende trygghet
Jag skulle vilja påstå att det är synd att förening måste 
ta till sådana här åtgärder. Men vi får inte var naiva 
eftersom detta är en del av vår samhällsutveckling, 
tyvärr. Grindar bidrager till ökad boendetrygghet.

Utformning och exempel på grindar: 
Grindar bör sättas upp på tre ställen se bifogad skiss. 
bilaga 1.De bör utformas i likhet med de staket och
ledstänger som föreningen har vid uppgångar. De kan
förses endera med elektronisk kodlås eller med ett
vanligt nyckellåscylinder som går till våra dörrar. Se 
exempel i bilaga 2.

Nicklas Schultz



Motion till stämma våren 2017 HSB Brf Morkullan 

Respektfull ton vid möten både från styrelse och deltagare 

På stämman våren 2016 lade styrelsen fram förslag om att skicka in en anmälan till Stockholms 

stadsbyggnadskontor om ändring av detaljplan för våra två fastigheter, morkullan nr 38 och 

morkullan 39 då styrelsen önskar undersöka möjlighet att bygga bostäder på vinden och att bebygga 

Arvids terrass.  

Då jag bor på plan 1 har jag endast hört rykten tidigare att de som bor på översta våningarna som är 

berörd av byggnation av vindslägenheter har haft ett antal möten. Mig veterligen inget allmänt möte 

för föreningens alla medlemmar funnits där detta har diskuterats. 

Så det var första gången har jag hörde detta jag upplevde tonen på stämman från styrelsens 

representanter som mycket hård bland annat med kommentar ”Håll käften” och ”det struntar jag om 

du vill flytta på grund av vindslägenhet”. Det må vara att styrelsen struntar i om många medlemmar 

kommer att känna sig tvingade att flytta, men det finns bättre sätt att uttrycka det på. Om det är Ok 

för styrelsen och dess representant att be medlemmar ”hålla käften” borde också det omvända gälla.  

Många i föreningen kommer att vilja göra ett ”klipp” genom att köpa vindsyta till en billig penning 

och många andra kommer att vilja göra ett ”klipp” genom att sälja så dyrt som möjligt. En del som 

bor på översta våningen vill inte bygga till med vindsetage. Det enda som vi med säkerhet kan veta är 

att det kommer att krävas flera stämmor för att få igen vindsbygget, många frågor och olika åsikter. 

I HSB Regler för styrning av bostadsrättsförening för står att 3.2.1” styrelsen ska arbeta ……….och 

medlemsinflytande.” I 3.6.2 ”Styrelsen skall hålla minst ett medlemsmöte per år utöver ordinarie 

föreningsstämma. 

I HSB kod för bostadsrättsförening som styrelsen enligt årsberättelse har antagit, står att koden ska 

tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Koden kan frångås om styrelsen redovisar på 

föreningensstämman hur man har gjort istället och förklarar varför. 

Jag yrkar på att stämman ålägger styrelsen att 

 Respektera medlemmarnas behov av information enligt Regler för styrning av brf. 

 Respekterade medlemmarnas åsikter vid dessa sammankomster, det betyder inte att dela 

åsikter men att visa respekt för olika ståndpunkter. 

 Styrelsen redovisar på stämman när de frångår koden, förklarar hur man har gjort istället och 

varför. 

Stockholm 2017-02-04 

 

Marie Carlsson 



Motion till stämma våren 2017 HSB Brf Morkullan 

Föreningens ansvar att värna det kulturhistoriska värdet 

 
I föreningen pågår flera förändringsprojekt såsom vindsbygge, bebyggelse på Arvids terrass, 
balkonger både mot fasad och innergård samt flera parkeringsplatser för bilar och cyklar på 
uppfarterna. 
 

Vid flera tillfällen har det diskuterats att omvandla ytor vid alléerna Birger Jarlsgatan och 
Frejgatan till fler parkeringsplatser. För att få en bild av det kulturhistoriska skyddet av fastigheten 
kontaktade jag som dåvarande ordförande Stockholms Stadsmuseum. Två brev till föreningen 
finns diarieförda kring detta daterade  2004-10-11  bilaga 1 och 2014-04-29 bilaga 2. 
 
I bilaga 1 nämns som vägledning kring att värna kulturhistoriska värde tidigare ritningar, skisser 
och fotografier samt de två inventeringar av fastigheten som Stockholms Stadsmuseum har 
genomfört och dokumenterade i skrift.  Dåvarande styrelse lade ner stor energi på att leta upp 
som mycket som möjligt av tidigare material, dokumenterade trädgården och anlitade en 
landskapsarkitekt med inriktning på belysning och en landskapsarkitekt med inriktad på växter. 
 
I brev 2014-04-29, bilaga 2 från Stockholms Stadsmuseum betonas att ”…den kulturhistoriska 
bedömningen innefattar hela miljön, dvs även innergård. Hela miljön med trädkantad uppfart, 
byggnadernas exteriörer och interiörer och innergård är fortfarande bevarad och kan på ett 
enastående sätt visa upp och berätta om 1920-talets arkitektur och statsbyggande. Det är 
fastighetsägaren ansvar att vidmakthålla kulturhistoriska värden, det regleras främst genom Plan- 
och bygglagen kap 8, §§ 13, 14, 17.” 
 
Med hänvisning till bilagda två skrivelser från Stockholms Stadsmuseum till HSB Brf Morkullan 
anser jag det viktigt att föreningen värnar det kulturhistoriska värdet och fortsätter att förvalta 
både byggnaden, innergården och alléerna så att Morkullan 38-39 kan fortsätta att vara en 
enastående miljö i Stockholms innerstad. 
 
Jag yrkar på att stämman ålägger styrelsen att fortsätta värna det kulturhistoriska värdet med 
tanke på 
 

 Helhetsmiljö 

 Struktur 

 Växtval 

 Kunskapsmaterial 

 Anlita lämpliga entreprenörer 
 

Stockholm 2017-02-06 
 
 
 
Marie Carlsson 
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Stadsmuseet i Stockholm 

Ryssgården, Slussen 

 

Box 15025 

10465 Stockholm 

Telefon vxl: 08-508 31 600 

stockholm.se 

 

Stadsbyggnadskontoret 
Registraturen 

Utlåtande rörande innergård till 
Morkullan 38 och 39 i stadsdelen 
Vasastaden.  

Med anledning av att Brf Morkullan har efterfrågat ett kulturhistoriskt 

utlåtande rörande innergården, översänds följande; 

 

Bakgrund 

Undertecknad Klara Johansson blev våren 2013 kontaktad av Brf 

Morkullan. Föreningen önskade att få hjälp med riktlinjer och hantering 

av innergården samt önskade även ett utlåtande kring innergårdens 

kulturhistoriska värde. Platsbesök gjordes därför 21 maj 2013 av 

undertecknad tillsammans med ledamot i styrelsen och medlemmar i 

föreningen. 

 

Beskrivning 

Morkullan 38 och 39 stod färdiga 1928 efter arkitekt Sven Wallanders 

ritningar. Byggherre var HSB. Bostadshusen är storgårdskvarter, 

byggda kring en stor delvis öppen innergård. Det är stora höjdskill-

nader i kvarteret som sluttar ner mot väster. Innergårdarna har ambitiös 

utformning med murar, trappor, planterade stora slänter, gångar, sitt-

platser, inredning, växtbäddar, uppvuxna träd, gräsmattor, berså, 

pergola och växtbåge. 

 

Kulturhistoriskt värde 

Morkullan 38 och 39 har stora kulturhistoriska värden och därför 

markerade med grönt på Stadsmuseets klassificeringskarta. Den kultur-

historiska bedömningen innefattar hela miljön, dvs även innergård. 

Hela miljön med trädkantad uppfart, byggnadernas exteriörer och 

interiörer och innergård är fortfarande välbevarad och kan på ett 

enastående sätt visa upp och berätta om 1920-talets arkitektur och 

stadsbyggande. Det är fastighetsägarens ansvar att vidmakthålla kultur-

historiska värden, det regleras främst genom Plan- och bygglagen kap 

8, §§ 13, 14, 17. 
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Stadsmuseet i Stockholm 

Ryssgården, Slussen 

 

Box 15025 

10465 Stockholm 

Telefon vxl: 08-508 31 600 

stockholm.se 

 

Att tänka på: 

Helhetsmiljö 

För att värna de kulturhistoriska värdena och inte förvanska miljön, så 

måste gården ses som en helhetsmiljö i samklang med byggnaderna. De 

ska tala ”samma språk” och kunna relateras till varandra och till 1920- 

och 30-talets arkitektur. Med den målsättningen är det viktigt att inte 

plottra, utan hålla en gemensam linje för innergården. Ursprunglig 

gårdsmiljö ska förbli innergård. 

Struktur 

Framförallt är det väsentligt att bibehålla den ursprungliga strukturen 

på innergården. Hur var det tänkt att röra sig, var kunde man sitta och 

vilka utblickar kunde ges? Med strukturella komponenter menas främst 

trädkantad uppfart, trappor, murar, gångar, inredning, markbeläggning, 

öppna och slutna partier, uppvuxna träd och buskage, planterings-

bäddar.  

Växtval 

Naturligtvis är det väldigt positivt om växtmaterial väljs som passar för 

1920- och 30-talet. Men sådant val kan gårdsmiljön bli än tydligare och 

mer sammanhängande. Museet ställer dock inte krav på rekonstruktion, 

det står fastighetsägaren fritt att välja. Växtmaterial är dessutom för-

gängligt och kan ersättas. Det är dock en rekommendation från museet 

att växtval även görs med tanke på historisk lämplighet.  

Kunskapsmaterial 

Titta på äldre ritningar, arkivmaterial och foton för att ytterligare få 

kunskap om gårdarna. Hus med innergårdar från samma tidsperiod kan 

ge bra inspiration liksom litteratur kring tex 1920-talet husbyggande 

och markplanering, Wallander och HSB. 

Anlita lämpliga entreprenörer 

Anlitade entreprenörer och konsulter ska ha erfarenhet av att arbeta 

med historiska miljöer. Det gäller såväl de material som entreprenören 

använder som kunnighet i exempelvis beskärning. Se till att upphandla 

entreprenörer med dokumenterad lämplig erfarenhet. För efterforsk-

ningar kring historisk korrekthet, så kan antikvarisk konsult anlitas. Se 

hemsida för branschorganisationen SPBA. Landskapsarkitekt med 

erfarenhet av historiska miljöer kan också vara lämpligt att anlita för att 

få hjälp med gestaltning och markplanering. 

 

 

Museet ser positivt på Brf Morkullans ambitioner, och med fortsatt 

insiktsfullt förvaltande kan innergården fortsätta vara en enastående 

miljö i Stockholms innerstad. 

 

 

Klara Johansson 

antikvarie 
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Styrelsens yttrande över medlemmarnas motioner 

Motion 1: Byggande av grindar - Nicklas Schultz 
  
Förslaget om grindar behandlades på årsstämman 2016. Även om föreningen drabbats av två 
inbrott under året bedömer styrelsen fortfarande att de negativa aspekterna av grindar är större än 
de problem som nämns i motionen. 
 
Styrelsen finner samma argument: 

● En inte obetydlig kostnad för installation och skötsel av grindar. Grindarna skulle behöva 
täcka ett stort område för att förhindra att obehöriga tog sig in 

● Estetiken och gästfriheten försämras av grindar 
● Rörligheten minskar och irritationen ökar för våra 350 medlemmar när grindar måste 

öppnas vid passage med flyttlass, matkassar, barnvagnar, bilar, snöröjningsåtgärder osv 
● Risker att obehöriga trots allt smiter in när medlemmar öppnar grinden 

  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. 

Motion 2: Trevlig ton av styrelsen - Marie Carlsson 
  
Medlemmen har i sin motion haft följande synpunkter på styrelsens arbete: 

1. styrelsen haft en otrevlig ton vid förra årets styrelsemöte 
2. styrelsen har inte hållit något allmänt möte om eventuella möjligheter att bygga 

vindslägenheter 
3. styrelsen bör hålla minst ett möte per år utöver ordinarie föreningsstämma. Detta framgår 

av HSB kod, uppföranderegler för styrelsemedlemmar i HSB. Styrelsen bör redovisa på 
årsstämman när de frångått koden och varför. 

  
Styrelsens kommentarer: 

1. Styrelsen anser att det självklart är viktigt att alla styrelsemedlemmar håller en god ton och 
beklagar om motsatsen har skett. 

2. Det stämmer att styrelsen inte hållit något möte om arbetet med bygge av vindslägenheter. 
Dock väntar styrelsen fortfarande på tillstånd från stadsbyggnadskontoret att ändra 
detaljplanen, vilket gör att inte särskilt mycket arbete gjorts och kunnat göras i 
vindslägenhetsfrågan. I HSB Kod står inte heller att alla medlemmar måste informeras om 
alla frågor som rör medlemmar. Detta hade varit svårt att genomföra av praktiska skäl. 

3. Det stämmer att det ska hållas minst ett möte per år utöver ordinarie föreningsstämma. År 
2016 har det hållits tre möten utöver ordinarie stämma: två möten om trädgården och ett 
möte om att bygga balkonger. Det stämmer även att styrelsen är skyldig att i 
förvaltningsberättelsen förklara de eventuella tillfällen då de frångår HSB Kod, dock har 
koden inte frångåtts under året. 

  
  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen härmed anses besvarad. 



2017-03-13 

Motion 3: Värna det kulturhistoriska värdet  - Marie Carlsson 
Motionären vill veta hur styrelsen avser att värna det kulturhistoriska värdet i våra fastigheter. 
Styrelsen avser givetvis att följa de regler som finns. 
  
Styrelsen delar motionärens syn på att vi ska värna det kulturhistoriska värdet i våra fastigheter 
och kommer att beakta det i samband med de förändringsprojekt som kan bli aktuella. 
  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen härmed anses besvarad. 
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