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1. Distriktsstämmans öppnande  

2. Val av ordförande för distriktsstämma 

3. Anmälan om ordförandes val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt 

6. Godkännande av dagordning 

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Styrelsens rapport om föreningens verksamhet 

11. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet 

12. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman 

13. Beslut om antalet distriktsstyrelseledamöter 

14. Val av distriktsstyrelsens ordförande 

15. Val av övriga distriktsstyrelseledamöter 

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen för distriktsstämman 

17. Val av valberedning för distriktet, en ledamot utses till valberedningens ord-

förande 

18. Övriga anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

19. Distriktsstämmans avslutade 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



HSB STOCKHOLM DISTRIKT SÖDERORT 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 
Distriktets omfattning 

Distriktet omfattar de HSB bostadsrättsföreningar som finns i Stockholms stadsdelar 

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Älvsjö och Skärholmen. 

 

Totalt finns det inom distriktet 98 HSB brf med ca 13 500 lägenheter samt en brf med 

provmedlemskap i HSB. I distriktet finns även en kooperativ hyresrättsförening med 67 

lägenheter. 

 

Stämma 

Distriktsstämma genomfördes 2019-11-23 på Clarion Hotel Södermalm. 

På stämman närvarade 34 representanter/ombud från 30 bostadsrättsföreningar i distriktet. 

 

Distriktsstyrelse 

Stämman valde följande ledamöter till distriktsstyrelse, och som därefter har konstituerat sig: 

 

Lennart Rönnestig ordförande  brf Grängen  

Lena-Maj Anding vice ordförande brf Horisonten  

Maria Lohk-Blom sekreterare  brf Siljan 

Per-Mikael Andersson ledamot  brf Ymsen 

Larz Odergård ledamot  brf Luftskeppet 

Kurt Larsson  ledamot  brf Muraren 

Mohammad Sayadi ledamot  brf Segelflygaren 

Åke Hultman  ledamot  brf Ekholmen 

Gunnar Laninge ledamot  brf Perrongen 

 

Lars Odergård har efter en tids sjukdom avlidit under året, något som distriktsstyrelsen med 

stor sorg djupt beklagar. 

 

Fred Åkesson från HSB Stockholm har biträtt styrelsen i distriktsarbetet, samt medverkat på 

styrelsemöten och övriga aktiviteter. 

 

 



Representation 

Distriktsstyrelsen har varit representerad i HSB Stockholms utskott, studieråd, tomträttsråd 

och på HSB Stockholms föreningsstämma. 

 

Fullmäktige - HSB Stockholms föreningsstämma 

Stämman valde följande fullmäktige till HSB Stockholms föreningsstämma 2020: 

 

Lennart Rönnestig fullmäktige brf Grängen  

Per-Mikael Andersson fullmäktige brf Ymsen 

Maria Lohk-Blom fullmäktige brf Siljan 

Lena-Maj Anding fullmäktige brf Horisonten 

Bengt Ebbeskog fullmäktige brf Snickaren 

Åke Hultman  fullmäktige brf Ekholmen 

Kurt Larsson  fullmäktige brf Muraren 

Larz Odergård fullmäktige brf Luftskeppet 

Mohammad Sayadi fullmäktige brf Segelflygaren 

Gunnar Laninge fullmäktige brf Perrongen 

Pia Tenggren  fullmäktige brf Rosenbrödet 

Sven Täveby  fullmäktige brf Vänern 

Leif Sjölund  suppleant brf Segelflygaren 

 

Valberedning 

Stämman valde följande personer till valberedare inom distriktet:  

Pia Tenggren  brf Rosenbrödet, ordförande 

Sven Täveby  brf Vänern 

Leif Sjölund  brf Segelflygaren 

Mary Ann Sörensen brf Vingen 

 

Sammanträden 

Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten. 

 

Arvoden 

Arvoden har utbetalats enligt stämmobeslut till styrelse och valberedare: 

15 % av ett inkomstbasbelopp per styrelseledamot att fritt fördela inom styrelsen 

15 % av ett inkomstbasbelopp att fördela inom valberedningen 

 

HSB Stockholms föreningsstämma 
Genomfördes digitalt den 25 maj, där fullmäktige deltog på distans.  

 



Lena-Maj Andings motioner om ”förlängd mandattid, förnyelse och rotation på 

förtroendeuppdrag” samt ”förtroendevalda som ambassadörer för HSB Stockholm” stöddes 

av distrikt Söderort, och bifölls av stämman. 

 

Stämman fastställde också en särskild instruktion för valberedare i distrikten. 

 

 

Medlemsdialog 

Tidigare samanställda rapporter från aktiviteter ute bland våra bostadsrättsföreningar i form 

av öppna hus med dialogmöten om HSBs framtid, samt de enkätundersökningar som gjorts, 

har funnits med i distriktsstyrelsens arbete. De har också funnits tillgängliga för brf, och finns 

med som en del i underlaget för den parlamentariska utredning som pågår.  

 

Syftet är att bla att inför HSB Stockholms 100 års jubileum 2023, utveckla nya mål och 

visioner inför framtiden.  

 

Under verksamhetsåret har styrelsen delat upp brferna i distriktet inom sig, i syfte att få en 

närmare och kontinuerlig kontakt och erbjuda besök. Tanken med detta är att presentera och 

öka intresset för distriktsverksamheten ute i bostadsrättsföreningarna samt informera om vad 

distriktet kan hjälpa till med gentemot bostadsrättsföreningarna. Detta arbete har pågått under 

verksamhetsåret. 

 
 

Tomträttsfrågan 

Distrikt Söderort har fortsatt följa tomträttfrågan för bostadsrättsföreningar. HSB brf Flemings 

tomträttskommitté arrangerade den 28 januari ett möte där de sökte stöd för ett upprop bland 

HSBs bostadsrättsföreningar, för lägre friköpsvillkor och mildrade avgäldsnivåer. Ett flertal 

brf från Söderort medverkade på mötet.  

Under sommaren publicerades en artikel i Svenska dagbladet av HSB Stockholms vd Anders 

Svensson, och HSB Riksförbunds ordförande Anders Lago. Artikeln belyste den 

problematiska situation många brf med tomträtt står inför. I artikeln redogjordes också för 

HSBs önskan om att underlätta friköp, att en likställning av friköpsvillkor med småhusägare 

sker, samt att en utredning görs av gällande tomträttsmodell med syfte att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna för boende. 

HSB Riksförbund har gjort en utredning av Tomträtten, som presenteras under hösten. 

Samtidigt pågår planering för det fortsatta påverkansarbetet gällande tomträtt. 

 

 

HSB Stockholm distriktsgemensamma arrangemang för förtroendevalda 

2019-12-05 Mötesplats HSB: SBA och Säker Vatten 

2020-01-29 Ny i distriktsstyrelsen - introduktion för nyvalda 

2020-09-28 Ordförandeträff i distrikten 

 

Distriktsaktiviteter Söderort 

Följande aktiviteter riktade mot förtroendevalda i distriktets bostadsrättsföreningar har 

arrangerats av distriktsstyrelsen: 

 

2019-12-04  Information till medlemmar - en bra stämma i brf 

2020-02-05  Studiebesök brf Vingen-laddstolpar och ombyggda lokaler till lgh 

2020-03-10  Hållbar utemiljö i brf 

 



Webbinarier 

Under året har Coronapandemien i hög grad påverkat distriktsverksamheten. Det har från 

slutet av mars inte varit lämpligt att anordna centrala eller lokala temaföreläsningar med 

fysiska deltagare i samlingslokaler, pga risk för smittspridning av Covid 19. 

 

Distriktsverksamheten har med anledning av detta tvingats till att hitta nya sätt att nå ut. Vi 

har under våren därför ställt om till att istället anordna distriktsgemensamma digitala 

webbinarier, som har livesänts på HSB Stockholms Youtubekanal. Inbjudningar till 

webbinarier har skett genom e-nyhetsbrev samt i HSB Stockholms kurskalendarium. 

Deltagarna som följt sändningarna har kunnat interagera genom att ställa frågor till 

föreläsarna. Sändningarna har sparats så att de kan ses i efterhand.  

 

Följande webbinarium har hittills genomförts, och planeras för 2020: 

 

2020-04-24 Solceller i brf 

2020-04-24 Stämmor och möten i Coronatider 

2020-04-29 Hållbar utemiljö i brf 

2020-05-08 Matavfallsinsamling i Stockholms stad 

2020-05-15 Ekonomi i brf, sparande och nyckleltal 

2020-05-20 Hållbarhet - checklista för brf 

2020-05-27 Juridik i brf – belamring, cykelrensning och förråd med okänd innehavare 

2020-06-03 Underhållas- och fastighetssyn i brf 

2020-06-05 Laddstationer elbilar 

2020-06-12 Att genomföra större ROT projekt i brf 

2020-06-17 Bosociala frågor, störningar mm 

2020-06-24 Familjens jurist 

2020-09-04 Brandskydd (SBA) och sanering 

2020-09-09 Energi- och driftoptimering 

2020-09-15 Fastighetsförsäkring mm 

2020-09-25 Budget, nyckeltals- och verksamhetsanalys 

2020-09-30 Hållbarhet i din vardag 

2020-10-09 Så blir nya Slussen 

2020-10-14 Juridik i brf - andrahandsupplåtelse, avhysning/störningar mm 

2020-10-20 Juridik i brf – vattenskador gränsdragning och kameraövervakning 

2020-10-23 Fastighetslån och finansieringsfrågor  

2020-10-28 Effektiva styrelsemöten 

2020-11-04 innehåll under planering 

2020-11-10 innehåll under planering 

2020-11-13 innehåll under planering 

2020-11-27 innehåll under planering 

2020-12-03 innehåll under planering 

2020-12-10 innehåll under planering 

2020-12-15 innehåll under planering 

 
 

Följande kurser erbjuds digitalt 

Grundkurs i styrelsearbete 

Fastighetsägare ansvar 

Sekreterare kurs 

Ordförande kurs 

Styrelsearbete efter stämma 

Ekonomi i en bostadsrättsförening 



Valberednings kurs 

Ny i styrelsen  

Digital fakturering 

 

Information/kommunikation 

Distriktets inbjudningar till aktiviteter sker i HSB Stockholms e-nyhetsbrev som skickas varje 

månad, samt direkta mejlutskick inför varje arrangemang. HSB Stockholms webbkalendarium 

uppdateras med distriktets aktiviteter. Distriktets webbplats hålls uppdaterad med information 

om distriktet, verksamheten, tematräffar, webbinarier och nyheter från HSB Stockholm. 

 

Distrikt Söderorts webbplats: https://www.hsb.se/stockholm/brf/soderort/ 

 

Distriktskostnader 

Distriktets kostnader under året fördelats enligt följande: 

Distriktsaktiviteter  55 234 kr 

Distriktsstämman  15 000 kr 

Totalt:   70 234 kr 

 

 

Stockholm 2020-11-01 

HSB Stockholm distrikt Söderort 

Styrelsen 
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HSB STOCKHOLM DISTRIKT SÖDERORT 

VERKSAMHETSPLAN 2021

 

Vision 

Alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB. 

Denna vision ska uppnås genom distriktsstyrelsens arbete inom huvuduppgifterna: 

• Stöd till styrelserna i bostadsrättsföreningarna 

• Medlemsinflytande för bostadsrättsföreningar 

• Omvärldspåverkan i närområdet 

• Effektiv kommunikation 

• HSB-ledamoten 

 

Planerade distriktsaktiviteter för verksamhetsåret 2021 
(Distriktsaktiviteter kan arrangeras i egen regi, samordnat med andra distrikt eller gemensamt inom HSB Stockholm.) 

 

På grund av rådande Coronapandemi kan vi i dagsläget inte förutse om traditionella 

tematräffar med fysiska deltagare kommer att kunna genomföras. I det fall detta inte är 

möjligt får denna plan ligga som förslag på aktuella ämnen att ta upp i de gemensamma 

webbinarier som planeras inom HSB Stockholm. 

 

Tema Månad Plats 

Laddstolpar Februari  

Levande utemiljö Mars  

Hållbarhet i brf April  

Bo i bostadsrätt Maj  

Sekreterarkurs Augusti  

Grundkurs för nya i styrelsen September  

Från ax till limpa Oktober  

Distriktsstämma November  

Stadsutveckling Söderort December  

 

Tre mål för distrikt inför 2021. 

1. Att genomföra tematräffar och kurser så att vi riktar vår verksamhet till de områden 

som vi inte når idag. 

2. Att distriktsstyrelsen ska vara representerad med minst två styrelserepresentanter per 

distriktsaktivitet.  

3. Att 80% av våra föreningar ska delta på någon tematräff/kurs 

 

Sammanträden 



Distriktsstyrelsen planerar att sammanträda 6-8 gånger under året. 

 

Konferenser 

Distriktsstyrelsen kommer att medverka i konferenser arrangerade av HSB Stockholm för 

distriktsverksamheten. Gemensam distriktsstyrelsekonferensen planeras i oktober 2021. 

 
Stämma 

Distriktsstämman kommer att genomföras i november 2021. 

 
HSB 100 år - Medlemsdialog 

Distriktsstyrelsen kommer att medverka i HSBs framtidsarbete i dialog- och 

diskussionsforum. 

 

HSB - Parlamentarisk utredning 

Distriktsstyrelsen kommer att medverka i HSB Stockholms parlamentariska 

organisationsutredning. 

 

Information/kommunikation 

Styrelsen informerar och kommunicerar med distriktets bostadsrättsföreningar genom de 

aktiviteter som genomförs samt på distriktets webbplats. Utvärdering görs efter varje 

distriktsaktivitet. Distriktets inbjudningar till olika arrangemang sker i HSB Stockholms e-

nyhetsbrev, mejlutskick samt på HSB Stockholms webbkalendarium. Distrikt Söderorts 

webbplats uppdateras regelbundet med aktuell information och inbjudningar till 

distriktsaktiviteter. 

 

Distrikt Söderorts webbplats: https://www.hsb.se/stockholm/brf/soderort/ 

2020-11-01 HSB Stockholm distrikt Söderort / Styrelsen 

 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/soderort/


Valberedningens förslag till förtroendevalda på HSB Söderorts 

distriktsstämma 2020-11-25 

 

Valberedningens förslag avseende fullmäktige (ombud) till HSB Stockholms 

föreningsstämma 2021  

Ordinarie  

Förnamn  Efternamn Brf Område 

Per-Mikael Andersson Ymsen Årsta 

Åke Hultman Ekholmen Skärholmen 

Maria Lohk-Blom Siljan Årsta 

Kurt  Larsson Muraren Bandhagen 

Mohammed  Sayadi Segelflygaren Skarpnäck 

Sven Täveby Vänern Årsta 

Anna  Jordahl Stocken Sköndal 

Karinerika Eriksson Bangården Blåsut 

Beatrice Öhrnberg Svanen nr 321 Midsommarkransen 

Joydeep  Dey Lurö Farsta 

Lennart Rönnestig Grängen Årsta 

Leif Sjölund Segelflygaren Skarpnäck 

 

Suppleant 

Mary Ann  Sörensen Vingen Skarpnäck 

Pia Tenggren Rosenbrödet Sköndal  

   

Valberedningens förslag till styrelse i HSB Stockholm distrikt Söderort för 

kommande verksamhetsår 

Ordförande -  

Förnamn  Efternamn Brf Område 

Per-Mikael Andersson Ymsen Årsta 

 

Ordinarie - omval  

Förnamn  Efternamn Brf Område 

Åke Hultman Ekholmen Skärholmen 

Maria Lohk-Blom Siljan Årsta 

Kurt  Larsson Muraren Bandhagen 

Mohammed  Sayadi Segelflygaren Skarpnäck 

 

Ordinarie - nyval 

Sven Täveby Vänern Årsta 

Anna  Jordahl Stocken Sköndal 

Karinerika Eriksson Bangården Blåsut 

Beatrice Öhrnberg Svanen nr 321 Midsommarkransen 

Joydeep  Dey Lurö Farsta 
 

Valberedning 

Pia Tenggren, Leif Sjölund och Mary Ann Sörensen står till förfogande för omval 
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