
Årsredovisning
2011-2012



1

KALLELSE
Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm 

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 oktober 2012 kl 18.30 – 21.00  

i Panncentralen Gransätragränd 1. 

Vi bjuder på frukt och dricka. 

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd och fullmakter 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av 
rösträknare 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om disposition av årets resultat 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om arvoden  
a) till styrelse
b) till revisorer  
c) till valberedning  

14. Beslut om bidrag till Gransätras Seniorförening, Snickeriförening och 
Trädgårdsodlarförening
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15. Val av styrelseledamöter 
Avgående ledamöter: Håkan Hallgren, Iréne Herza, Alex Elias och Ulla-

Britt Nääf Bergström 

16. Val av revisor  
Avgående revisor: Elisabeth Hammar  

17. Val av valberedning 
Avgående: Karin Olsson (sammankallande), Sune Carlén, och 

Ingela Albinsson 

18. Information om pågående/kommande arbeten samt föreningens ekonomi 

19. Beslut om styrelsens förslag till nya staket 

20. Motioner

21. Övriga ärenden 

22. Stämman avslutas 

På stämman får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 

Byte av staket runt uteplatserna. 
Våra staket är viktiga och ger en signal om hur väl vårt område sköts. Vi har dessvärre under 
lång tid haft problem med staketen. Problemen har bestått i att de har underhållits i olika grad. 
En del ser fräscha och bra ut, medan andra befinner sig i olika stadier av förfall.  
Vi föreslår nu att vi byter ut de gula staketen mot tryckimpregnerade. Styrelsen anser att det är 
bättre med välskötta staket i tryckimpregnerat virke än med gula och ovårdade. Vi bedömer att 
alla staketen kan bytas ut under en treårsperiod och att de därefter inte behöver något underhåll. 
Det är föreningen som står för kostnaden, som beräknas till c:a 3.750 kr per uteplats i material. 
Kostnaden för arbetet beror på hur mycket frivilligt arbete vi kan lägga ner. 

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 

1. Vi är många här på Norrgården som vill ha en ORDENTLIG urklippning av buskarna. 
Dels i och vid parken och hörnet rakt utanför port 29 mm och mellan portarna. Det är 
många år sedan det klipptes ur här på denna gård. 

2. En stor sophållare till grillplatsen så kanske det skulle vara lite renare miljö där. Och ett 
plåtkärl för den begagnade kolen. 

3. Det kanske är dags att skaffa in ett parkeringsbolag som kollar upp vår gästparkering. 
Idag parkeras det bilar som inte ska stå här. Man ställer bilen här för det är gratis sedan 
går man upp och tar tunnelbanan. Vissa bilar står här under flera dagar i följd. Eller 
någon frivilig som tar ansvar för koll av parkeringen. 

Heljo Laurits port 51, Mimmi Jansson port 39, Agneta Larsson port 33, Olle Larsson port 47 
samt Erling Björnsson port 29 (ej punkt 3). 

Styrelsens kommentar.
Punkt 1.  Styrelsen tillstyrker punkt1. 

Punkt 2.  I motionen ligger underförstått, att det skall finnas någon/några som tar på sig 
ansvaret att tömma sopbehållarna och plåtkärlet för begagnade grillkol. Styrelsen anser att det 
är var och ens ansvar, att lämna grillplatsen i ett rent och välordnat skick till nästa användare.
Styrelsen avstyrker punkt 2.

Punkt 3.  Att det står obehöriga bilar parkerade på våra gästplatser är ett oskick! Det är bra att 
vi boende reagerar och påtalar oskicket, när vi träffar på en obehörig parkerare. Bland 
parkeringssyndarna finns ofta även medlemmar, som använder gästparkeringen i stället för sitt 
garage. Gästplatserna är till för besökare – inte för medlemmar. Föreningen har inte så stor brist 
på gästplatser, att vi behöver parkeringsvakter. Ett parkeringsbolag kommer även bötfälla 
försumliga medlemmar, som därefter kommer att besöka vicevärden med krav på makulering 
av boten. Detta ger oss onödiga konflikter och åtföljande byråkratiskt krångel.
Styrelsen avstyrker punkt 3.
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FRITIDSVERKSAMHETER
I Gransätra finns flera ”Föreningar i föreningen”. Vissa är mera formella med egna stadgar och 
medlemsavgift, medan andra är mera löst sammansatta grupper. För alla gäller att de är öppna för 
alla bostadsrättshavare i Gransätra och deras familjer. 

Gransätraseniorerna 
Träffas omkring en gång per månad, med uppehåll för sommaren. Varje termin brukar avslutas 
med en extern aktivitet av något slag. Det finns anslag i portarna med information när senior-
träffarna äger rum. Ordförande är Lennart Eklund, port 11. 

Gransätra Trädgårdsodlarförening  
Trädgårdsodlarföreningen disponerar 18 lotter vid Norrgården. Det finns lediga lotter och de 
välkomnar nya odlare. Lotten kostar 100 kr per år, och då står odlarföreningen för alla verktyg. 
Vill du vara med kontakta Erling Björnsson, port 29. 

Snickeriföreningen 
Snickeriföreningen har sin lokal i panncentralsbyggnaden där kan du snickra och renovera. 
Vill du vara med kontakta Björn Broström, port 16. 

Vävstugan
Vävgruppen har flyttat sin verksamhet till källarlokalen på Gransätragränd 8. 

Bastuklubben
Bastuklubben träffas på fredagar i bastun. Då är det öppet hus för samtliga herrar i Gransätra. 

Bokklubben
De bokläsande medlemmarna träffas regelbundet i Panncentralen för att utbyta synpunkter.

Boule
Varje tisdag eftermiddag, från vårens ankomst och så länge vädret och banorna tillåter, träffas de 
boulespelande medlemmarna för spännande uppgörelse på boule-banorna. 

Advent
1:a advent firas traditionsenligt med körsång, kaffe, lussebullar och glögg i Föreningslokalen. 



FULLMAKT 

Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans 
endast en röst. Medlem får endast utöva sin rösträtt genom ombud, om ombudet är äkta make(a) 
eller person som är närstående och varaktigt sammanboende med medlemmen eller annan 
medlem i föreningen. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en 
medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och gäller högst ett år efter utfärdandet. Juridisk 
person har rätt att genom fullmakt företrädas av fysisk person. Fullmakten behöver ej bevittnas. 

Ort…….……………………………………………….  Datum………………………………. 

Fullmakt för ……………………………………………………………………………………. 

Att företräda (namn på bostadsrättshavaren) …………………………………………………… 

Lägenhetsnummer……………………………….


