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Styrelsens förslag på svar till motionerna 
 

 
Motion 1 om ny instruktion för valberedningen:  

Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen. 
 

Motion 2 med frågor kring vindsprojektet:  
Med anledning av den inkomna motionen och medlemmarnas svar på den 

årliga medlemsenkäten har styrelsen författat en text som redogör för 
vindsprojektet och publicerat denna på hemsidan. Samma text finns som 

bilaga på nästa sida. 

 
Styrelsen föreslår stämman besluta att anse motionen är besvarad med 

vad som anförts ovan. 
 

mailto:info@morkullan.nu


 
 
Exploatering av HSB Brf Morkullan i Stockholms 
vindar – en uppdatering (26 mars 2014) 

 

En bakgrund till Vindsprojektet 

Den historiska bakgrunden till vindsprojektet är att styrelsen under tidigare år 
ansåg att det var mycket kostsamt i tid och pengar att utreda om  

vindsexploatering i) är praktiskt möjligt i Morkullan och ii) skulle kunna utföras 
på ett sätt som gynnar hela föreningen och inte missgynnar de som inte redan 

idag har en lägenhet på översta våningen och alltså inte skulle komma att få 
möjlighet att köpa vindsvåning alls. Dessutom har andra stora projekt såsom 
omfattande stambyten ansetts mer akuta eller kostnadseffektiva och därmed fått 

prioritet. 
 

En liten grupp medlemmar som bor på översta våningen (”Vindsgruppen”) tyckte 
att etagevåningar var så lockande att de inte ville vänta, och erbjöd att själva 
försöka hitta en exploateringsplan som gynnar hela föreningen. Detta blev den 

så kallade vindsgruppen. För att organisera de boende på översta våningsplanet 
så att de kan komma överens om en uppdelning valde vindsgruppen att starta 

en ideell förening, där alla intressenter betalar lika delar för att driva vidare 
projektet. 

Status idag 

Det finns i skrivande stund inte en plan för exploatering av föreningens råvindar 
men däremot utformas ett förslag till en plan. 

 
Vindsgruppen undersöker möjligheten att flytta medlemmarnas vindsförvaring 

och bygga etagelägenheter på vinden, dvs. en trappa från de nuvarande 
lägenheterna på översta våningen upp till genom Vindsprojektet nyskapad boyta 
som därmed kommer att bli en del av dessa respektive lägenheter .  

 
Medlemmarna i Vindsgruppen bekostar själva denna undersökning som de 

hoppas ska resultera i ett gångbart förslag vilket de kan presentera för styrelsen. 
Givet ett sådant förslag kommer styrelsen utvärdera kostnad och vinst för alla 
föreningens medlemmar, och väga det mot alternativ. Om vindsgruppens förslag 

framstår som bästa alternativ så kommer styrelsen rekommendera planen åt 
föreningens medlemmar som tar beslut om den på föreningsstämma. 

Ordningsgången 

Med reservation för att projektet är i tidigt skede, förväntas ordningsgången för 

Vindsprojektet bli i huvudsak  följande. 
 
Steg 1 – Upprättande av förslag till exploateringsplan 

 



Vindsgruppen kommer att bygga upp ett förslag till en exploateringsplan under 

dialog med styrelsen. Dialogen avser att underlätta nästa steg i processen. 
 

Steg 2 – Styrelsen tar ställning till Vindsgruppens förslag till exploateringsplan 
 
När förslaget är redo tar styrelsen fram en rekommendation för eller mot 

förslaget. Denna rekommendation kommer styrelsen bygga på bland annat de 
externa resurser som styrelsen anser nödvändiga att ta in (byggkonsulter, 

jurister etc.). Styrelsen presenterar sedan rekommendationen för samtliga 
medlemmar. 
 

Steg 3 – Medlemmarna tar ställning till förslaget på extra eller ordinarie stämma 
 

Styrelsen kommer alltså att presentera sin rekommendation till föreningens 
medlemmar som på föreningsstämma på vanligt vis röstar om att gå vidare med 
vindsexploateringsplanen eller ej. Utöver ett genomröstat godkännande på 

föreningsstämma måste även varenda lägenhet som har förvaring på vinden 
skriftligen godkänna att förvaringen flyttas till annan plats i enlighet med 

exploateringsplanen. 
 

Steg 4 – Finansieringen av vindsprojektet säkerställs  
 
Förutom medlemmarnas godkännande måste även finansieringen av projektet 

säkerställas innan byggstart. Det skulle givetvis inte vara acceptabelt att 
byggnation av etage till en medlems lägenhet påbörjas om det finns en risk att 

medlemmen senare blir ovillig eller oförmögen att betala för det byggda etaget. 

Övrigt om ordningsgången 

Utöver föreningsmedlemmarnas arbete krävs även ett flertal mätningar och 

prövningar och myndighetsgodkännanden, vilka identifieras och till viss del 
avbetas i och med utformningen av exploateringsplanen. 

 
Om Vindsprojektet  går igenom samtliga steg ovan ska  föreningen (och inte 

Vindsgruppen eller enskilda medlemmar) stå som byggherre till ett projekt 
genom vilket medlemmarnas befintliga vindsförvaring (dvs. vindsförråden) 
flyttas till ny plats och vindsytan ”konverteras” enhetligt till boyta för 

etagelägenheterna. Konverteringen ska givetvis ske på en kvalitetsnivå som inte 
bara är godtagbar för föreningen utan som också upprätthåller fastighetens 

kulturhistoriska värde.  
 
När byggnationen väl är klar, granskad och godkänd överlåts vindsvåningarna till 

köparna. 

Vad innebär det att Vindsprojektet gynnar hela föreningen? 

Det innebär att förtjänsterna måste bli mer än kostnaderna. En spekulativ lista 
på vad som påverkar i negativt och positivt hänseende: 

 
Positivt: 
• Intäkter från försäljningen. 

• Betydligt bättre värmeisolation på vinden sänker föreningens 
uppvärmningskostnad. 



• Det blir mer boyta att ta in månadsintäkter för, dvs. möjlig sänkning av allas 

månadsavgift per kvadratmeter (men etagebyggarnas totala månadsavgift går 
alltså upp då de får fler kvadratmeter i sina lägenheter). 

• Nuvarande vindsförvaring är en brandfara som plågas av ständiga inbrott. 
 
Negativt: 

• Kostnader för att bygga om vind till boyta. 
• Byggstök under tiden för byggnationen. 

• Det blir mer boyta att värma upp. 
• Kostnad för att göra i ordning nya förvaringsplatser. 
• Mycket jobb för alla aktivt inblandade. 

• Omständligt att flytta sina prylar till ny plats. 
• Oväntade problem och riskfaktorer. 

 
Oklart: 
• Nya förvaringslösningen kan vara bättre/samma/sämre. Det undersöks om det 

går att bryta tillräckligt mycket sten för att lägga dem i kulverten som går runt 
under hela huset, likt cykelrummet. 

• Mycket gammalt bråte att rensa ut. Uppskattningsvis 30 förråd på vinden är 
idag fyllda med saker från personer som flyttat ur föreningen, eller använder 

mer än ett förråd. Det är okänt exakt vilka då det är oklar relation mellan 
förrådsnummer och lägenhetsnummer. 

 

Ej acceptabel påverkan: 
• Ingrepp som försämrar bostadsrättsföreningens långsiktiga värden, 

exempelvis det kulturhistoriska värdet. 

Jäv 

Att avgöra vad som är negativt och vad som är positivt, samt att ta fram 

underlag för sådant avgörande, kan påverkas av jäv. Styrelsen ser väldigt 
allvarligt på jäv och arbetar för att undvika det i alla frågor. Styrelsens utsedda 

kontaktperson till Vindsgruppen är styrelsemedlem Oscar Olsson, som bor på 
första plan i huset och alltså ej har möjlighet att utöka sin lägenhet till etage. 

Olssons rapporter till styrelsen behandlas av alla styrelsemedlemmar, som all 
annan information, med en kritisk blick och med målsättning att göra det som 
verkar bäst för föreningen. 

 
Styrelsen har beslutat att löpande uppdatering om Vindsgruppens arbete 

behandlas normalt på styrelsemöten, men om det behövs beslut om vinden och 
diskussion därtill, då ska samtliga i styrelsen som bor på översta planet (dvs. de 
som kan komma att få möjlighet att bygga etage) lämna mötet tills ämnet är 

behandlat. 
 

Det slutliga avgörandet om gynnsammhet och att eventuellt påbörja 
vindsbyggnation görs som skrivet ovan av medlemmarna på föreningsstämma. 

  



FAQ 

Drivs projektet av styrelsen eller av en fristående vindsgrupp? 
Projektet att undersöka om vindsexploatering till etage kan göras till föreningens 

vinning görs av en fristående vindsgrupp. Deras resultat utvärderas av styrelsen, 
vilket kan leda till ett projekt att faktiskt exploatera vindarna, vilket då drivs av 

styrelsen. 
 
Om styrelseledamot sitter med i vindsgruppen, finns det en 

jävssituation? 
Ja, och det finns även en jävssituation i det fallet att en vindsboende sitter med i 

styrelsegruppen. Båda situationerna har vi i praktiken. 
 
I frågefallet gäller att följande föreningsstämman 2013 har vindsgruppen 

inkluderat Morkullans styrelsemedlem Oscar Olsson, som ej bor på översta 
våningen och alltså ej har möjlighet att utöka sin lägenhet till etage. I den 

arbetsform vindsgruppen har antagit så har Oscar Olsson ingen rösträtt, utan 
agerar som rådgivare samt kontakt mot Morkullans styrelse. 
 

I det andra fallet har Morkullans styrelse beslutat att löpande uppdatering om 
Vindsgruppens arbete behandlas normalt på styrelsemöten, men om det behövs 

beslut om vinden och diskussion därtill, då ska samtliga i styrelsen som bor på 
översta planet (dvs. de som kan komma att få möjlighet att bygga etage) lämna 
mötet tills ämnet är behandlat. 

 
Tar arbetet med vindsprojektet tid från övriga frågor inom föreningen? 

Självklart. Exempelvis tiden att besvara denna fråga skulle förmodligen inte ha 
behövt spenderas om vindsprojektet inte fanns. Men samtidigt är det ett 
enastående initiativ att gynna föreningen som en grupp medlemmar lägger en 

massa arbete på, vilket är i föreningens intresse att stödja, och för det intresset 
arbetar styrelsen. 

 
Måste samtliga bostadsrättsinnehavare skriftligen ge sitt tillstånd för 

vindsbygge? 
Nästan så. Bygget beslutas på föreningsstämma vilket ”endast” kräver närvaro 
och röstmängd enligt stadgarna. Däremot krävs i ett senare skede varje 

medlems godkännande för att flytta förvaring. 
 

Hur långt har vindsprojektet kommit? 
Svårt att kvantifiera. Det finns i skrivande stund inte en plan för exploatering av 
föreningens råvind, dvs. vi har inte nått steg 1 enligt planen ovan.  

 
Den senaste rapporten från Vindsgruppen är att de har organiserat sig så långt 

att de kan ta gemensamma beslut, varvid de i ett första bekostat steg kommer 
att kontakta byggnadsnämnden med förslag om kulturhistoriskt respekterande 
anpassningar av vinden till etagevåningar. Detta kommer att ge hänvisning om 

det är lagligt möjligt att genomföra ett sådant vindsprojekt. 
 

Kommer vindsplanet i något skede ägas av en part som inte är 
föreningen eller enskild medlem - exempelvis en vindsgrupp eller en 
entreprenad? 



Ett sådant förfarande har inte föreslagits av styrelsen eller vindsgruppen, och 

styrelsen ser idag inte något sammanhang där det skulle vara önskvärt vid 
exploatering av vind till etagevåningar. 

Kontaktuppgifter 

För att kontakta Morkullans styrelse om vindsexploateringen: info@morkullan.nu 

 
För att kontakta Vindsgruppen som drivs av medlemmar på fjärde våningen: 
vind@morkullan.nu 

 
Med vänliga hälsningar, 

 
Morkullans styrelse 



Stockholm, 2014-01-24 
 
 
 
 

Motion – Instruktion för valberedningen 

BRF Morkullans årsstämma 2014-05-07 

 
 
Vid BRF Morkullans årsstämma 2013-04-25 antogs inte den insända motionen om en 

instruktion till valberedningen. Utgångspunkten var att det behövs ett stort 

allmänintresse bland medlemmarna för Morkullans styrning och styrelsearbete för att 

skapa underlag och uppslutning för valberedningens arbete, dvs. många intresserade 

av styrelsearbete och förtroendeposter. 

 

Valberedningens arbete bör bestå av både marknadsföringsarbete och noggrant 

urvalsarbete. Det upplägget har varit framgångsrikt i år med ett antal nya 

engagerade styrelsekandidater och informationsspridning om styrelsens arbete till 

övriga medlemmar. Denna motion tar avstamp i förra nekade motionen men har 

uppdaterats och är något mindre detaljerad. 

 
 
 
Per Nyström Ol-Ers och Elisabet Welinder 

– Valberedning 2013/14 – 
  



 

Instruktion för valberedningen i BRF Morkullan 

1. Syfte och målsättning 

1.1. Valberedningen är ett av föreningens viktigaste organ för medlemsdemokrati.  
Deras arbete syftar till att genom ett långsiktigt, strategiskt och metodiskt arbete 
tillgodose föreningens behov av tillsättandet av förtroendevalda.  

1.2. Valberedningen rapporterar årligen sitt arbete till årsstämman och bör arbeta 
inom följande instruktionsramar, arbetet regleras i övrigt i föreningens stadgar § 
26 samt enligt god sed.  

1.3. Valberedningen ansvarar för kommunikationen till medlemmarna i anslutning till 
årsstämman och personvalen, för att sprida bred information om Morkullans 
styrning och möjligheter till engagemang. 

1.4. Kandidaterna skall då de väljs dels vara väl informerade om vad styrelsearbetet 
innebär och dels vara väl motiverade för styrelsearbetet, detta för att förhindra 
avhopp under verksamhetsåret. 

1.5. Valberedningen ska också föreslå arvoden till de förtroendevalda. 

2. Sammanträdesform 

2.1. Valberedningen ska hålla ett antal möten, så ofta som krävs för att valberedningen 
ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter, jämnt fördelat över året och dessa 
protokollförs eller dokumenteras på annat sätt. Dessa protokoll är arbetsmaterial 
och får inte spridas. Valberedningen ska i sitt förslag men också muntligen på 
föreningsstämman lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 

2.2. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte.  
2.3. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska 

begäran följas. 
2.4. Valberedningen är beslutsfattande när mer än hälften av hela antalet valberedare 

är närvarande.  
2.5. Valberedningen är endast beslutsför om samtliga valberedare har blivit kallade. 

3. Valberedningens arbetsuppgifter 

3.1. Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i 
tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans 
behandling av dessa ärenden. 

3.2. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och 
bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan 
hantera föreningens verksamhet framöver.  



 

3.3. Valberedningen skall också, på bästa sätt, säkerställa det långsiktiga intresset i 
föreningen för förtroendearbete genom att driva beredningsarbetet informativt 
och utåtriktat. 

3.4. Medlemmarna ska genom föreningens formella informationskanaler så som via 
hemsida, nyhetsbrev och anslag i gemensamma utrymmen underrättas om sin 
rätt att föreslå kandidater till val (sig själv eller annan).  

3.5. Denna information ska komma medlemmarna tillhanda i god tid innan utsatt 
slutdatum för nomineringar. Där ska även framgå hur de går till väga för att 
nominera till de olika förtroendeuppdragen. 

3.6. Valberedningen ska senast i samband med utskicket av kallelsen till 
föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av föreslagna ordinarie ledamöter 
och suppleanter till styrelsen enligt nedanstående: 

 Ålder 
 Huvudsaklig utbildning 
 Arbetslivserfarenhet  

 Ev. övriga uppdrag i föreningar och näringsliv 
 Vid omval, vilket år ledamoten valdes in i styrelsen 
 Övriga uppgifter som kan vara betydelsefulla för medlemmarna vid 

bedömningen av den nominerades kompetens och oberoende 
 Fotografi. 

Informationen ska styrelsen bifoga i kallelsen till föreningsstämman.  

3.7. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, 
varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. 

3.8. Förtroendeposter ska inte innehas av personer som bedriver en verksamhet som 
konkurrerar med föreningen eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess 
medlemmar.   

3.9. Endast medlem som fysiskt bor i föreningen får ingå i valberedningen.  
3.10. Ingen av de föreslagna kandidaterna får vara jäviga enligt gängse definition dvs. 

de som föreslås till en förtroendepost ska inte ha några affärs- eller 
släktförhållanden till valberedningens medlemmar.  

3.11. En till två gånger om året ska valberedning och styrelsens samtliga ledamöter, 
inklusive suppleanter, träffas personligen och i grupp för att diskutera om 
ledamöterna är nöjda med hur arbetet i styrelsen fortlöper och om samarbetet 
mellan ledamöterna fungerar. Styrelsens ordförande är sammankallande till dessa 
möten. 

3.12. Valberedningen bör årligen utvärdera sitt arbete i slutet av verksamhetsåret, 
lämpligen sker det på det sista sammanträdet före den ordinarie 
föreningsstämman. 

3.13. Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande under året utvärderas av 
valberedningen. Instruktionen fastställs av föreningsstämman. 

  



 

4. Förslag till styrelse 

4.1. Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en 
bred och god kompetens, som väl representerar föreningens 
medlemssammansättning samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av 
föreningen. Vidare bör man sträva efter en styrelse som är jämnställda avseende 
på ålder, kön, erfarenheter och kompetens. Som ledning till vilken kompetens som 
bör finnas i en styrelse kan man tänka sig följande sammansättning;  

 Jurist / juridiskt kunnig 
 Byggnadsingenjör / byggnadskunnig 
 Tekniker/IT- och webbkunnig 
 Fastighetsförvaltare / fastighetsskötare 
 Civilekonom / ekonom 
 Entreprenör 
 Informatör, marknadsförare, kommunikatör, journalist 

 
4.2. Valberedningen ska kontrollera att föreslagna personer åtar sig uppdraget, är 

införstådda med vad uppdraget innebär samt uppfyller villkoren för valbarhet 
(medlemskap, inte i konkurs mm.). 

5. Förslag till revisor 

5.1. Valberedningen ska senast i samband med utskicket av kallelsen till 
föreningsstämman lämna skriftlig redogörelse av nominerad revisor och 
revisorssuppleant enligt samma rutin som ovan till styrelsen. 

5.2. Valberedningen undersöker förutsättningarna för de som nomineras till interna 
revisorer i föreningen. Som ledning för de kompetenser som en revisor bör besitta 
går det i föreningslagen (8 kap. 3 §) att läsa; "Revisorerna skall ha den insikt i och 
erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten 
och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande". 

5.3. Om det skulle visa sig omöjligt så kan föreningen ta in en revisor utifrån, t.ex. från 
en annan förening. Revisionsarbetet pågår under hela året. 

6. Sekretess 

6.1. Valberedningens ledamöter ska i sitt arbete iaktta sekretess. Information om 
enskilda personer, vilken framkommer genom valberedningens arbete, ska 
behandlas konfidentiellt  

6.2. Valberedningens arbete skall vara tydligt frikopplat och frånskilt till styrelsen, i 
enlighet med god sed för att minimera risken för jäv. 



 

7. Arvoden 

7.1. Valberedningen ska föreslå arvoden för samtliga förtroendevalda. Arvodena skall 
vara motiverade inför stämman. 



Till Styrelsen för HSB Brf Morkullan i Stockholm 

 

Motion till årsmötet våren 2014 

Undertecknad medlem har ett antal frågor kring det vindsprojekt som drivs i HSB Brf Morkullan i 

Stockholm sedan ett par år tillbaka. Vid samtal med medlemmar har jag fått höra många 

frågeställningar. Osäkerheten kring hur processen ska gå till eller hur långt den i verkligheten har 

kommit, verkar stor bland oss som inte bor högst upp.  

1. Drivs projektet av styrelsen eller av en fristående vindsgrupp? 

2. Om styrelseledamot sitter med i vindsgruppen, finns det jävsituation? 

3. Tar arbetet med vindsprojektet tid från övriga frågor inom föreningen? 

4. Måste samtliga bostadsrättsinnehavare skriftligen ge sitt tillstånd för vindsbygge? 

5. Hur långt har vindsprojektet kommit? 

 

Undertecknad hemställer till årsmötet ge styrelsen i uppdrag  

* att komma med saklig beskrivning till samtliga medlemmar om vilka juridiska processer som krävs 

kring ett eventuellt vindsbygge. 

 

Stockholm 2014-02-26 

Marie Carlsson, uppgång C, 1 trappa 

 


