IiTAMMOPROTOKOLL
fttrt vid ordinarie ftireningsstiimmameclHSB:s bostadsriittsft)reningGransiitrai Stockholm
torsclagenden 23 maj 2019 i Panncentralen.

$1.

Stiimmansrippnande
Stiimman<ippnas;
av styrelse:nsordftirandeJan Koltay, som hiilsar alla
hj Artli{lt viilkomrra.

Sttimman
6ppnas

$2.

Val av stiimmoordftirande
Jan OllovLonnblom frin Se1lrasamftillighetsftireningviiljs som
ordftirande.

Val av
stiimmoordfdrande

$3.

Anmiilan om protokollftirart2
Jan Titlleniilsanxneilssom protokollft)rare.

Protokollfdrare

$4.

Godkiinnandeav r<istliingdoch fullmakter
Genom uppriittaclmedlemsfiSrteckningoch avprickning vid ingfing
faststiil[er stiimman 63 rdstbertittisadevarav 61 niirvarandeoch 2
fullmakter.

Rdstliingd
och
fullmakter

Besl.ulom niirvaro pA stiimrrran
En 6ppen stdmmiegodkiinns,

Niirvaro pd
sttimnwn

$6.

Godkiinnandeav dagordninlp4
Dagordningengc,dkiinnsav rsttimman.

Dagordning

$7.

Val av justerare
Annika Akesson<tchHampu,yBankler v?iljssom justerare av protokollet.

Justerare

$8.

Val av rclstriiknarB
Annika och Hampus ftr ocksii ft)rtroendetsom rcistriiknare.

Rdstriiknare

$e.

Friga om kallelsenskett i behorigordning
Kallelsen
Kallelsen iir utsiind den29 arpril.Stiimman anserdiirmed att kallelsen har
skett i behdrig orrlning.

$ 10.

Genomg6nsav arsredovisnirgg
Mdtesordforandenliiser rubrik ftir rubrik i Arsredovisningen.StZimman
har inga frigor och stiimmanbeslutar liigga Arsredovisningentill
handlingarn.

Ars-

$11.

Genomgengav rervisorernasberiittelse
Revisonsberdttelsr;n
presenterasav revisor P atrik Stille. Revisc,rerna
fdreslir att stiimnranbevilj ar styrelsenansvarsfrihet.

Revisionsberrittelsen

$ 12.

Beslut om faststtilllandeav resultat- och balansriiknins
Resultat- och balansriikninsenfaststiills av stiimman.

Resultat-och
balans

J

J ,

redovisning

$13.

Beslut om dispositionav 6retsresultat
Disposition
Till stiimmansft)rfogandes1:6r6retsresultat samt balanseradevinstmedel uv drets
tillsammansT527 326k{. Sttimmanbeslutaratt balanseraT5j27326kr i resultat
ny riikning,

$ 14.

Beslut om ansvarsfrihetfdr stlzrelsensledamdter
Stiimmanbeslutzr att ge styr:elsenansvarsfrihetftir redovisningsiret
2018-05-01- 2018-12-3
1.

$1 s .

Beslut om arvoden och prinr;iper ftjr andra ekonomiska ersiittrringar
Arvoden
Stiimmanbeslutarp6 valber,ldningensftirslag att det ordinarie arvodet
till styrelsentiven i fortsattningenskall beriiknassom 0,46 x basbeloppet
47 400 kr x antal ledamriter.Med ftireslasna 5 ledam<iterblir arvodet
109 020 kr eller 21 804 kr i genomsnitt.

Ansvarsfrihet

Ersiittning ftir ftirlorad arbetsinkomstutgir enligt uppvisat inqggeller pi
annat siitt som styrker inkonrstbortfallet.
Stiimmanbeslutaratt revisorns arvode iiven i fortsiittninsen sk.allvara
l0 000 kI.
Stiimmanbeslutarvidare att valberedningenskall ha ett arvodepA 2 000
kr x antal ledam<iter.vilket rned det ftireslasnaantalet blir 6 000 kr.

$ 16.

Beslut orn bidrag till Gransiitrasftireningar
Stiimmanbeslutarom oft)rZirrdrade
bidrag 3000 kr per ftirening fiir
snickeri-,,pensioniirs-och triidg6rdsodlarfilreningen.

Bidrag till
fdrenfutgar

$ 17.

Beslut orn antal stlrrelseledancjter
Stiimmanbeslutarenligt valberedningensftirslag att styrelsenrskabest&
av 5 ledamritersamt 1 HSB-representant.

Antal
ledamdter

$ 18.

Val av styrelsensordftirande och ledamiiter
Margareta Koltay, som valberedningensordftirande informerar om att
mandattidenhar gitt ut fcir Jan Koltay, Jan Tillenius, Henry S),bergoch
Heldne Mueller. Tidigare har Matilda Langer och Yoo Karluniq valt att
avgi ur styrelsen.
Enligt valberedningensf<irslrlgvaljs Richard Hollander som ordft)rande
pA 1 6r or:h som ledamot ph'.>-ir.
Nyval av Rigas Bersofliotis, Mikael Lindqvist och Hans Mulder ph2 ir.
Nyval av Malin KnutssonpA 1 6r.
Karin Leman tir t{SB:s representanti styrelsen.

Val av
styrelse

$ le.

Presentationav HSB-ledamc[
Karin Leman beriittar kort men trevligt om sina erfarenheterav och sin
uppgift som HSB-representant.

HSBIedamot

$ 20.

Beslut om antal revisorer
Stiimmanbeslutarom I reviiior.

Antal
revisorer

- '
=/izan t
$2 1 .

Val av revisor
St?immanviiljer Patrik Stille till revisor pA ett ir.

Val av
revisor

5 22.

Beslut om antal.ledam<iter
i valberedningen
St2immanbeslutarom 3 sty<:kenledamdteri valberedningen.

Antul i
valberedning

$2 3 .

Val av valberedrfng
Den tidigare valberedningerrMargareta Koltay, Gunilla Esko och UllaBritt Ncidf Bergstrdm har un.danbettsig omval.
Stiimmarrviiljer Alex Elias, HeldneMueller och Britt-Marie K.arlssontill
ny valberedningpi ett 6r mt:d Alex Elias som ordftirande.

Val av
valberedning

5 24.

Val av ombud och ersiittaretill HSB:s distriktsstlimmor
Ph Margareta Koltays ftirslag valjs Richard Hollander ochKt'istina
Evensen som ftireningensrepresentanttill HSB :s distriktsstiimrnor.

,FI,SB..S
distriktsstiimmor

$ 2s.

Information om pig6ende/kommandearbeten
Nytt
Nytt sopsystem:Bjdrn Brostrdm informerar om att virt nuvarande
sopsystem
sopsystemmed sops?ickarvid ftirstukvistarna inte liingre iir mi5jligt attha
kvar. En1[igtarbetsmiljdlagarnafir sopsiickamainte viiga mer iin 15 kg,
vilket har lett till att ftir tung,asopsiickarhelt enkelt liimnas kvar. (Att
detta interuppmiirksammatsmer av medlemmamaberor pi att styrelsemedlemrnarmed hjalp av volontiirer, varje vecka, har ft)rdelat soporna
biittre mellan sopsackarna.)Enligt sammaarbetsmilj<ilagarffu inte heller
sopbilar .k<irain pi girdarna
Bjdrn redogrir f<i:rde tvi alternativa fabrikat, SanSacoch Irec, som
arbetsgruppenftjr sopornakrmmit fram till. Biigge systemenhar
nergriivda behillare, som tcirnsgenom kranbil och iir kostnads:miissigt
likviirdiga.
Niir det giiller val av plats ftir sopstationenhar arbetsgruppenlbrstikt
minimera g6ngavstindensi mycket som mdjligt samtidigt som stationen
inte ska ligga frarnftir balkorrgeroch uteplatser.Sopgruppenslbrslag iir
att en stationplacerasvid rorrdellenoch en vid odlingslottemapA
NorrgArden.
Kjell Sjostrdm anseratt plac,rringenvid rondellen dr vdldigt oldmplig.
Han befarar att lukten komnLeratt bli en sanitiir oldgenhetftir deras
uteplatsoch ftiresrlir att sopstationeni stiillet skall placeras,snett mitt
emot, dvs pA griismattanvid viigen utanftir panncentraleneller nedanftjr
flaggstingen.
MdtesordftirandenJan Olov Ldnnblom, som kommer frin radhussamftilligheten mellan Alsiitra- och Siitragdrdsvdgarna,berdttaratt de har
sopstationerseda;nflera ir o<:hatt de kan lukta niir kranbilen ttimmer,
men annarsinte.
Placeringenkan komma att ewgoraspi en kommande stiimma.
I sopgruppenhar ing6tt: Bjdrn Brostrdm, port 16, Maggan Koltay, port
23,Henry Syberg,port23, JrmTillenius, port 15 och RichardIfollander,
port 438.

Garagen: Jan Koltay inforrnerar om att styrelsenbegiirt in oftlerterfrin
tre foretzLgftir byte av 49 garageportar.Det iir samtliga portar i liinga I
(mot bollplan) och liinga 2 samt gamla portar i liinga 4 (mot Bjdrksiitraviigen). Portarnai liinga 3 ar av en annankonstruktion och i biittre skick.

Garagen

Elledningarnai €iaragentir utddmda. Fdr att utreda vad som kliivs ft)r att
kunna arLviindakup6viirmart:,motorviirmare och ftir att ladda elbilar har
styrelsenanlitat en elkonsulrl.
-t
Janneinlbrmerar ocksi att en ftjrutsiittning ft)r investering i n)'e1ponu.
att bjiirkarna, sorn stir runt 1taragen
och vars rdtter ftirorsakat garageproblemen,mdLste
tas bort or;h ersiittasav andra ldmpliga viixter.
Jan Erik Almcranz och SusanneLydin, som har utsikt iiver ga:agen
beklagar att triiden miste bort och vill giirna ingi i den arbetsgiruppsom
ska viilja ut ersiitrtningstriid.
Investeringeni garagenkorn.meratt finansierasgenom hrijda hLyrorftlr
garugeor:h p-platser.
I garagep5ruppen
har ingitt: "tanKoltay,port23, Jan Tillenius, port 15,
Henry S),berg,p<>rt23,RichardHollander,port 43B, Per Nordlin,port 39
och Klas Albinsson, port 47,
Nlir styre,lsenfatt konsultrapportenoch resultatetav garagegruppens
arbetekommer slyrelsenatt kalllatill en stiimma om garagen.
Fiinster- och fasadprojektert:Jan Koltay meddelaratt styrelsenhar
beslutatanlita Per-Martin A,,tgustssonfrin Byggrevision SveriLge
AB
som ftinsterkonsuit,Kenan T-askavakfrin KET Konsuiter som
fasadkonsultsamt attJohan Edding fren AF Infrastruktur AB lblir
projektledare.Den tidplan som presenterades
pi Arsstiimmani oktober
princip.
stiimmer i
Den extrastiimmasom beriiknadeshillas unLderv6ren
kommer att hillas i hdst. Arbetet med ftinsterbyet brirjar i februari och
fasadarbetetbdrjar enligt planen i maj 2020, niir spriingningamaftir
Forbifart Stockholm iir avsluLtade
i v6rt omride.

Fdnster och
fasader

I arbetsgruppen
har ingitt: Jan Koltay,port23, Jan Tillenius, port 15,
Henry Sy'berg,port23, Richrd Hollander,port 43B, PerNordin,port39.
I och med att vi kommer renoverafasadernastiiller Jannefrigzur om vi
skulle ta tillftillet i akt och b;rta ftirger. Frigan besvarasmed ett
rungandeNEJ! Frjr siikerhetr;skull ber Jannede som vill ha en annan
ftirg att riicka upp en hand. Il\trGENriicker upp nigon hand.
Komposten
Kompostlen: Ave,nom det finns ftirdelar med komposten si kriiver den
mycket underhill. Vi beh6ve:rnya kompostlidor och staketetrunt
komposternmiste bytas ut. D'essutomkan utrymmet behcivasftir bodar
och upplag av material mm vid ftinster- och fasadrenoveringenr.
Jan
Tillenius informerar om, att t:nligt Anticimex, riskerar en diligt skdtt
kompost bli ett orntyckt tillhlll ftir r6ttor. Vi har inte ltingre harrn&gra
volontdrer som 2irberedda atttapil sig arbetetatt skota den. Styrelsen
har dtirftirrbeslutatatt sZittak,cmpostenpA paus tills vi iir klara med
frinsterprojektetoch har hittat nya kompostskdtare.

Nya pisf<st:illningar:Jan Koltay informerarom att de fem nu.varande
piskstiill.ningarniL
kommer att sl<rotasoch ersiittasav tvi nyanskaffade.
De gamla iir bortforsladeoch de nya kommer inom nigon vec:ka.

Nya pisksttillningar

Grillarna pi gflrdarna: St'/relsenutfor Arligenden obligatoriska
besiktnirrgenav g6rdaroch lekplatser.Arets besiktningklassadetyviirr
grillarna i klass A, dvs de kan rnedfcirarisk fdr allvarlig skada.och de
m6stelagaseller bytas ut mrt g;odkiinda.Innan grillarna byts lrt dnskar
styrelsennAgon116varje gird som kan setill att grillplatsenhiills i
n6gorlundatrivsamt skick. IJndlerden foljandediskussionenpflpekas
ocksflatt grillplatsenoch lul;thusenanviindssom rcikplatser,vilket ingen
inviinde r3rnot,men diiremot att man kvarliimnar riverfulla aslckopparoch
att det ligger fimpar och skrlip iiven pi golvet.

Grillarna

Jan Tillenius frigar stiimmanom nigon per gird kiinde sig manadatt ta
pi sig uppgiften.En total tyr;tnadbrederdiirefterut sig i Pannr;entralen.
Nya lekredskap: Jan Kolta;r berdttaratt styrelsenink6pt nya Jlekredskap Nya
- ett till ."arje gird. Ett besk,ld,som tas emot positivt av stiimrnan.
lekredslap
Liigenhetsfiirsiijningar: Jar Tiilleniusrapporteraratt hittills i 6r har fem Liigenhetsliigenhetersilts till ett genornsn.ittspris
ph28 362kr per kvadratmeter.
fdrstiljnngar
Den negativatrendenp& bos;tadsmarknaden
miirks ocksi i Grarrstitraoch
vi ligger nu pi ungeflir samrnanivi som lor fyra ir sedan.

$26

Motioner
Jan Erik Almcranz har inliornmit med en rnotion om att fdreningen
borde ha ett dokument diir nyinflyttade bekriiftar att man tagit clel av och
forstitt vira trivselregler.

Motioner

Niir Jan llrik fir tillftille att rnurrtligenfdrsvarain motion siigerhan att
styrelseni sitt avslagsyrkancle
n:rissforst6tt
hansavsikt. Det iir inte mot
de nyinflyttade han viinder sig, utan mot alla som inte skotersig och som
skriiparner. T.ex. de som int:etar bort sin askaniir de grillat eller sina
fimpar niir de rdkt. Dokumerrtetskulle ftirtydliga vikten av vira regler
och ge en stdrretyngd it dern.
StiimmarLfoljer styrelsenfdrslalgoch avslir motionen.

I27.

StiimmarLavslutag
lnga ovriga frigor ftirekomnrerochJan Olov Lonnblom forklerar
stiimman avslutad.

Sttimman
avslutas

Vid protokollet:
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(!w \-L(lnJan Tillenius
Sekreterare

Jan Olof Lonnblom
Ordforande

AnnikaAkesson
Justerare
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FlampusBankler
Justerare

