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KALLELSE 

 
Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm 

 
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 oktober 2011 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: Margareta Koltay, Jan Tillenius och Annika Sandin 

 
16. Val av revisor  

Avgående revisor: Elisabeth Hammar  
 

 
17. Val av valberedning 

Avgående: Karin Olsson (sammankallande), Sune Carlén, och 
Ingela Albinsson 
 

18. Beslut om ombyggnad av gamla föreningslokalen till bostäder, att upplåtas med 
bostadsrätt 
 

19. Information om pågående/kommande arbeten samt föreningens ekonomi 
 

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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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm, organisationsnummer 70 20 00-
7949, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-05-01 
– 2011-04-30. 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010/2011 
 
Fastigheter 
Föreningen bildades 1963-10-16 och registrerades 1963-10-26. Området färdigställdes 1965. 
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Gransätra 2 – 4 med adresserna Gransätragränd 1 – 51 
samt 2 – 20. Fastigheterna innehåller 150 lägenheter om 13 501 m2 som upplåtes med bostadsrätt 
och 19 lokaler om 1 018 m2 för uthyrning.  
 
Bostäderna fördelar sig enligt följande: 
 

 14 st   2  r o k 
 75 st   3  r o k  
 60 st   4  r o k 
      1 st   5  r o k. 
 150 st 
I föreningen finns även 91 garageplatser och 66 p-platser.  
 
 

Medlemmar 
Föreningen har 199 medlemmar. En ökning med en jämfört med föregående räkenskapsår. Under 
året har fyra bostadsrätter överlåtits. 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna, vilka har flyttat in under räkenskapsåret  
10-05-01 – 11-04-30:  
 

Susanne Westerby och Benny Sjöstedt Port 12 
Aida och Alen Basic Port 17 
Ayse och Ömer Erdal Port 41 
Rune och Yuphin Iglebäk Port 47 

 
 
 
Styrelse 
Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: 
 

Håkan Hallgren ordförande Vald 2010 till årsmötet 2012 
Margareta Koltay vice ordförande Vald 2009 till årsmötet 2011 
Jan Tillenius ekonomi Vald 2009 till årsmötet 2011 
Iréne Herza sekreterare  Vald 2010 till årsmötet 2012 
Alex Elias webbredaktör Vald 2010 till årsmötet 2012 
Annika Sandin  ledamot Vald 2009 till årsmötet 2011 
Ulla-Britt Nääf Bergström ledamot   Vald 2010 till årsmötet 2012 
Christer Sigevall utsedd av HSB Stockholm  

 
HSB:s suppleantplats har varit vakant. 
I tur att avgå är Margareta Koltay, Jan Tillenius och Annika Sandin. 
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Sammanträden 
Ordinarie årsstämma hölls 2010-10-20.  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda sammanträden och dessutom ett flertal 
funktionsinriktade möten.  
 
Revisorer 
Föreningsstämman valde Elisabeth Hammar till ordinarie revisor. Lena Strömbäck hos 
BoRevision AB har varit av HSB Riksförbund utsedd revisor. 
 
Valberedning 
Valberedningen har bestått av, Karin Olsson, sammankallande, Sune Carlén, och Ingela 
Albinsson. 
 
Vicevärdar 
Håkan Hallgren har haft förtroendeuppdraget som inre vicevärd och Margareta Koltay har varit 
yttre vicevärd. 
  
Ombud till distriktsstämma 
Annika Sandin har varit föreningens representant vid distriktsstämman för HSB Stockholms 5:e 
distrikt. 
  
Arvoden och löner  (Föregående års belopp inom parantes)  
På årsstämman 2010 beslöts att arvode till styrelsen skulle utgå med 2,5 x prisbasbeloppet, vilket 
med dagens prisbasbelopp innebär 107 000 (106 000) eller i genomsnitt c:a 15 285 (15 143) per 
styrelseledamot. Dessutom utgår högst 14 000 kr som fördelas med 1 000 kr per ledamot och 
arbetad heldag för budget och underhållsplanering. HSB:s representanter i styrelsen har inget 
arvode från föreningen. Revisorsarvodet beslöts till 10 000 kr (10 000). Valberedningens arvode 
bestämdes till 3 000 kr (3 000). Vicevärdarnas ersättning är 120 000 kr (120 000).  
   
Förvaltning  (Föregående års belopp inom parantes) 
Ekonomisk förvaltning har skötts av HSB Stockholm till en kostnad av 180 786 kr (175 812). 
Fastighetsskötsel har utförts Sjödalens Bygg & Fastighetsservice AB. Kostnad enligt kontrakt  
270 000 kr (270 000). 
Trädgårdsskötsel inkl beskärning av träd och buskar har utförts av Entreprenör Sätra AB.. 
Kostnad enligt kontrakt 322 500 (322 500). 
Lokalvård i gemensamma utrymmen har utförts av Nya Johanneshovs Städ och Fönsterputs AB. 
Kostnad enligt kontrakt 242 724 (242 724). Söderbergs Mattleasing har skött entrémattorna till en 
kontrakterad kostnad om 53 978 (52 124). 
 
Årsavgifter och hyror  
 
Den första juli 2010 höjdes avgifterna med 2 %  
Efter avgiftsändringen den 1 juli 2010 uppgår den genomsnittliga årsavgiften för bostäder till 619 
kr per kvm. Hyreslokaler och förråd höjdes med c:a 2 %. 
  
Årsavgifter och hyror har varit oförändrade sedan dess.    
 
Information till medlemmar 
Informationsbladet Gransätrabarret utkom 5 gånger.  
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Gransätras hemsida 
Föreningens hemsida förändras ständigt och här lämnar styrelsen kontinuerligt aktuell informa-
tion. Adressen till hemsidan är www.hsb.se/stockholm/gransatra. På hemsidan kan man läsa våra 
stadgar, stämmoprotokoll, tidigare årsredovisningar, trivselregler, underhållsansvar mm. Här finns 
också information om vårt närområde och matnyttiga länkar. Dessutom har vi en anslagstavla där 
man kan lämna tips och synpunkter på föreningen samt annonsera. 
 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Ombyggnad av panncentralen 
Den första etappen av panncentralsombyggnaden, som beslutades på årsmötet 2009, kom igång 
under våren 2010 och avslutades under hösten samma år. Ombyggnaden innebar en omfattande 
omvandling av den gamla värmecentralen till en funktionell samlingslokal i två plan inklusive ny 
ventilationsanläggning och nytt låssystem. Kostnaden blev 2 187 444 kr.  
 
Årsmötet 2010 beslöt att gå vidare med panncentralsombyggnaden genom att bygga om fastig-
hetsskötarexpeditionen till kök och att inreda oljetankrummet till ny expedition för vicevärd och 
fastighetsskötare. I redovisningen är nedlagda ombyggnadskostnader t.o.m. 2011-04-30 bokförda 
som pågående byggnadsarbete med 94 811 kr.  
 
 

Övrigt underhåll  
Exempel på övriga större underhållsåtgärder (kostnaden i tusentals kronor inom parentes) under 
året: 

Trappstegen på förstukvistarna har putsats (18) 
Målning av bl.a. förstukvisttaken, förrådsgångar och –utrymmen, lekredskap mm  (55) 
Stamspolning (56) 
Omläggning av plattor vid entréer (20) 
Diverse mark och grävningsarbeten bl.a. ny dränering och stenkista vid panncentralen (39) 

 
Underhållsplan 
Besiktning av fastigheterna har skett under februari 2011 och underhållsplanen har uppdaterats. 
Underhållsplanen upptar detaljerade underhållsåtgärder på föreningens fastigheter, mark och 
inventarier för de närmaste 30 åren. För att underhållsbehovet enligt planen ska kunna fullgöras 
krävs en genomsnittlig avsättning på c:a 1 000 tkr per år.   
 
Ekonomi 
Sammandrag av de senaste 5 årens resultat- och balansräkningar i tusentals kronor 
 

 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 
Nettoomsättning 10 911 10 536 10 118 9 749 9 838 
Rörelseresultat 2 649  2 099  522 1 873 642 
Resultat efter finansposter 1 350 768 - 1 538 - 7 - 137 
Balansomslutning 57 200 56 905 57 417 59 326 60 953 
Genomsnittlig årsavgift kr/kvm 617 603 578 566 568 
Fond för yttre underhåll 4 685 4 072 4 719 4 213 3 633 
Balanserat resultat 1 485 1 329 2 220 2 734 3 451 
Taxeringsvärde 99 960 82 607 82 607 82 607 73 489 
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Budget 
Styrelsens budget i tusentals kronor för 2011/2012 jämfört med verkligt utfall 2010/2011. 
 

 Budget 11/12 Utfall 10/11 
Intäkter 10 852 10 911 
Drift- och underhållskostnader 6 544 6 505 
Avskrivningar    1 797 1 757 
Finansiella intäkter och kostnader 1 617 1 298 
Resultat efter finansposter 894 1 350 
   

 
 
Förslag till vinstdisposition 
Stämman har att ta ställning till: 
 
Balanserat resultat 1 485 217 
Årets resultat     1 350 345 
  2 835 562 
Styrelsen föreslår följande disposition: 
Avlyft från Fond för yttre underhåll -  194 540 
Avsättning till Fond för yttre underhåll   1 000 000 
Balanserat resultat   2 030 102 
 2 835 562 
 
Skulle stämman besluta enligt förslaget kommer Fonden för yttre underhåll därefter att uppgå till               
5 490 093 kr. 
 
Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 
 

Den ombyggda Panncentralen har blivit ett allaktivitetshus med festlokal för medlemmar, 
möteslokaler för styrelsen och för ”föreningar i föreningen”. Här finns också styrelsearkivet samt 
expedition för vicevärd och fastighetsskötare. Den gamla föreningslokalen i port 43 har därmed 
förlorat sin betydelse.  
 
Styrelsen föreslår att den gamla föreningslokalen byggs om till bostäder, att upplåtas med 
bostadsrätt.  
 
 
MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 
 
Motion 1 Föreningen bör ta över underhållsansvaret för staketen runt uteplatserna. 
Ingen blir yngre och det årliga underhållet av staketen runt uteplatserna blir för många av oss allt 
tyngre. Mitt förslag och min önskan är att föreningen tar över ansvaret för det årliga underhållet av 
staketen runt uteplatserna. Detta skulle kunna bekostas av en höjning av månadsavgiften (gäller 
förstås endast oss som har staket runt våra uteplatser). 
Kerstin Gardby, port 17. 
 
Styrelsens kommentar. 
Uteplatserna kom till vid ombyggnaden 1992. Till en början utgick ett arrende för uteplatsen men 
det var juridiskt felaktigt och ändrades 1997. Anledningen är att föreningen inte äger marken utan 
disponerar den med tomträtt, vilket gör att vi inte kan upplåta uteplatsen med bostadsrätt och alltså 
inte kan ta ut någon avgift, hur gärna vi än skulle vilja.   
 
Alla bostadsrättshavare har själva bekostat sina staket och ska sköta sina uteplatser, inklusive 
staket, enligt föreningens ordningsregler. Föreningen håller med färg, medan medlemmen står för 
övrig skötsel och underhåll. Eftersom det inte är tillåtet att ta ut någon extra avgift för boende med 
uteplatser innebär ett tillstyrkande av motionen, att kostnaden för staketunderhållet fördelas bland 
alla brh i Gransätra. 
 
Styrelsen avstyrker motionen. 
 
Motion 2 Omprövning av grillförbud 
Två ”grillsäsonger” har nu gått sedan förbudet att (kol/gasol)grilla på uteplatserna infördes. Vår 
förhoppning är att förbudet hävs så att vi med uteplatser kan utnyttja dessa med frihet (under 
ansvar). Vi är övertygade om att man kan komma överens med sina grannar om de har synpunkter 
på hur, vad och när man grillar. Vi har förståelse för att det kan osa ibland, samtidigt tror jag de 
flesta inte har något emot lite grilldoft en sommarkväll. 
 
Att våra gårdar har grillplatser är väl jättebra, men för oss med egen uteplats känns som att gå över 
ån efter vatten. Ett förbud som inte heller gynnar vid försäljning. 
 
Häv förbudet helt, annars låt respektive port eller ”huslänga” bestämma egna grillregler. 
 
Om förbudet trots allt kvarstår kan vi lika gärna diskutera rökningen, vars doft också sprids till 
grannar på samma sätt, oavsett det röks på balkonger, uteplatser eller till och med inomhus. 
Spångberg & Wiklund, port 21 
 
 
Motionen har inte hunnit behandlas av styrelsen innan årsredovisningen trycktes. Styrelsens 
uppfattning kommer att redovisas på stämman. 



18 
 

ORDNINGSFRÅGA 
Styrelsen har fått in nedanstående fråga om hur man hanterar fester på gårdarna, undertecknat av 
flera boende på Norrgården. Eftersom det handlar om en fråga och inget förslag för stämman att ta 
ställning till, betraktar styrelsen skrivelsen som underlag för en diskussion om ordningsregler.   
 
Fester på gården/gårdarna 
Vi har haft mycket störningar av högljudda grupper och fester på gården/gårdarna i sommar. Vi 
har varit ute och pratat med dem men det blir bara värre av det. Eftersom alla har sina sovrum mot 
gården så blir det svårt att sova och är det varmt ute vill ingen stänga fönstret naturligtvis.  
 
Vad är det som gäller när det är fest på gården/gårdarna och det håller på till ca 3 på nätterna. Och 
vem städar efter festen, om inte festprissarna gör det själva. 
 
Har läst igenom trivselreglerna A-Ö men hittar ingenting om tider för hur länge en högljudd fest 
får vara i lokalen, lägenheten eller på gårdarna. Inte heller hur och vart vi boende skall vända oss 
för att få hjälp med detta. 
John Erik Johansson, Britt Larsson, Mimmi Jansson, Aina Lundgren, Gunnel Åkerman, Torborg 
Andersson, Agneta Larsson. 
 
 
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 seniorträffarna 
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 ordföranden Åke Karlsson, port 51. 
 

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 sin verksamhet i lokalen på Gransätragränd 43. 
 
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. 



 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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………………………………. 
 
 
 
 
 
 




