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IiTAMMOPROTOKOLL

fttrt vid ordinarie ftireningsstiimma mecl HSB:s bostadsriittsft)rening Gransiitra i Stockholm
torsclagen den 23 maj 2019 i Panncentralen.

Stiimmans rippnande
Stiimman <ippnas; av styrelse:ns ordftirande Jan Koltay, som hiilsar alla
hj Artli{lt viilkomrra.

Val av stiimmoordftirande
Jan Ollov Lonnblom frin Se1lra samftillighetsftirening viiljs som
ordftirande.

Anmiilan om protokollftirart2
Jan Titlleniils anxneils som protokollft)rare.

Godkiinnande av r<istliingd och fullmakter
Genom uppriittacl medlemsfi Srteckning och avprickning vid ingfing
faststiil[er stiimman 63 rdstbertittisade varav 61 niirvarande och 2
fullmakter.

Besl.ulom niirvaro pA stiimrrran
En 6ppen stdmmie godkiinns,

Godkiinnande av dagordninlp4
Dagordningen gc,dkiinns av rsttimman.

Val av justerare
Annika Akesson <tch Hampu,y Bankler v?iljs som justerare av protokollet.

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

Friga om kallelsen skett i behorig ordning
Kallelsen iir utsiind den29 arpril. Stiimman anser diirmed att kallelsen har
skett i behdrig orrlning.

Genomg6ns av arsredovisnirgg
Mdtesordforanden liiser rubrik ftir rubrik i Arsredovisningen. StZimman
har inga frigor och stiimman beslutar liigga Arsredovisningen till
handlingarn.

Genomgeng av rervisorernas beriittelse
Revisonsberdttelsr;n presente ras av revisor P atrik Still e . Revisc,rerna
fdreslir att stiimnran bevilj ar styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om faststtilllande av resultat- och balansriiknins
Resultat- och balansriikninsen faststiills av stiimman.
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$  1 3 . Beslut om disposition av 6rets resultat
Till stiimmans ft)rfogande s1:6r 6rets resultat samt balanserade vinstmedel
tillsammansT 527 326k{. Sttimman beslutar att balanseraT 5j27 326kr i
ny riikning,

Beslut om ansvarsfrihet fdr stlzrelsens ledamdter
Stiimman beslutzr att ge styr:elsen ansvarsfrihet ftir redovisningsiret
201 8-05-01 - 2018-12-3 1.

Beslut om arvoden och prinr;iper ftjr andra ekonomiska ersiittrringar
Stiimman beslutar p6 valber,ldningens ftirslag att det ordinarie arvodet
till styrelsen tiven i fortsattningen skall beriiknas som 0,46 x basbeloppet
47 400 kr x antal ledamriter. Med ftireslasna 5 ledam<iter blir arvodet
109 020 kr eller 21 804 kr i genomsnitt.

Ersiittning ftir ftirlorad arbetsinkomst utgir enligt uppvisat inqgg eller pi
annat siitt som styrker inkonrstbortfallet.

Stiimman beslutar att revisorns arvode iiven i fortsiittninsen sk.all vara
l0 000 kI.

Stiimman beslutar vidare att valberedningen skall ha ett arvode pA 2 000
kr x antal ledam<iter. vilket rned det ftireslasna antalet blir 6 000 kr.

Beslut orn bidrag till Gransiitras ftireningar
Stiimman beslutar om oft)rZirrdrade bidrag 3000 kr per ftirening fiir
snickeri-,, pensioniirs- och triidg6rdsodlarfilreningen.

Beslut orn antal stlrrelseledancjter
Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag att styrelsen rska best&
av 5 ledamriter samt 1 HSB-representant.

Val av styrelsens ordftirande och ledamiiter
Margareta Koltay, som valberedningens ordftirande informerar om att
mandattiden har gitt ut fcir Jan Koltay, Jan Tillenius, Henry S),berg och
Heldne Mueller. Tidigare har Matilda Langer och Yoo Karluniq valt att
avgi ur styrelsen.
Enligt valberedningens f<irslrlg valjs 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 Knutsson pA 1 6r.
Karin Leman tir t{SB:s representant i styrelsen.

Presentation av HSB-ledamc[
Karin Leman beriittar kort men trevligt om sina erfarenheter av och sin
uppgift som HSB-representant.

Beslut om antal revisorer
Stiimman beslutar om I reviiior.
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Val av revisor
St?imman viiljer Patrik Stille till revisor pA ett ir.

Beslut om antal.ledam<iter i valberedningen
St2imman beslutar om 3 sty<:ken ledamdter i valberedningen.

Val av valberedrfng
Den tidigare valberedningerr Margareta Koltay, Gunilla Esko och Ulla-
Britt Ncidf Bergstrdm har un.danbett sig omval.
Stiimmarr viiljer Alex Elias, Heldne Mueller och Britt-Marie K.arlsson till
ny valberedning pi ett 6r mt:d Alex Elias som ordftirande.

Val av ombud och ersiittare till HSB:s distriktsstlimmor
Ph Margareta Koltays ftirslag valjs Richard Hollander och Kt'istina
Ev ens en som ftireningens representant till HSB : s distriktsstiimrnor.

Information om pig6ende/kommande arbeten
Nytt sopsystem: Bjdrn Brostrdm informerar om att virt nuvarande
sopsystem med sops?ickar vid ftirstukvistarna inte liingre iir mi5jligt attha
kvar. En1[igt arbetsmiljdlagarna fir sopsiickama inte viiga mer iin 15 kg,
vilket har lett till att ftir tung,a sopsiickar helt enkelt liimnas kvar. (Att
detta inter uppmiirksammats mer av medlemmama beror pi att styrelse-
medlemrnar med hjalp av volontiirer, varje vecka, har ft)rdelat soporna
biittre mellan sopsackarna.) Enligt samma arbetsmilj<ilagar ffu inte heller
sopbilar .k<ira in pi girdarna

Bjdrn redogrir f<i:r de tvi alte rnativa fabrikat, SanSac och Irec, som
arbetsgruppen ftjr soporna krmmit fram till. Biigge systemen har
nergriivda behillare, som tcirns genom kranbil och iir kostnads:miissigt
likviirdiga.
Niir det giiller val av plats ftir sopstationen har arbetsgruppen lbrstikt
minimera g6ngavstinden si mycket som mdjligt samtidigt som stationen
inte ska ligga frarnftir balkorrger och uteplatser. Sopgruppens lbrslag iir
att en station placeras vid rorrdellen och en vid odlingslottema pA
NorrgArden.

Kjell Sjostrdm anser att plac,rringen vid rondellen dr vdldigt oldmplig.
Han befarar att lukten komnLer att bli en sanitiir oldgenhet ftir deras
uteplats och ftiresrlir att sopstationen i stiillet skall placeras, snett mitt
emot, dvs pA griismattan vid viigen utanftir panncentralen eller nedanftjr
flaggstingen.

Mdtesordftiranden Jan Olov Ldnnblom, som kommer frin radhussam-
ftilligheten mellan Alsiitra- och Siitragdrdsvdgarna, berdttar att de har
sopstationer seda;n flera ir o<:h att de kan lukta niir kranbilen ttimmer,
men annars inte.

Placeringen kan komma att ewgoras pi en kommande stiimma.

I sopgruppen har ing6tt: Bjdrn Brostrdm, port 16, Maggan Koltay, port
23,Henry Syberg, port23, Jrm Tillenius, port 15 och Richard Ifollander,
port 438.
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Garagen: Jan Koltay inforrnerar om att styrelsen begiirt in oftlerter frin
tre foretzLg ftir byte av 49 garageportar. Det iir samtliga portar i liinga I
(mot bollplan) och liinga 2 samt gamla portar i liinga 4 (mot Bjdrksiitra-
viigen). Portarna i liinga 3 ar av en annan konstruktion och i biittre skick.

Elledningarna i €iaragen tir utddmda. Fdr att utreda vad som kliivs ft)r att
kunna arLviinda kup6viirmart:, motorviirmare och ftir att ladda elbilar har
styrelsen anlitat en elkonsulrl.

Janne inlbrmerar ocksi att en ftjrutsiittning ft)r investering i n)'e1ponu. -t

att bjiirkarna, sorn stir runt 1taragen och vars rdtter ftirorsakat garage-
problemen, mdLste tas bort or;h ersiittas av andra ldmpliga viixter.
Jan Erik Almcranz och Susanne Lydin, som har utsikt iiver ga:agen
beklagar att triiden miste bort och vill giirna ingi i den arbetsgirupp som
ska viilja ut ersiitrtningstriid.

Investeringen i garagen korn.mer att finansieras genom hrijda hLyror ftlr
garuge or:h p-platser.

I garagep5ruppen har ingitt: "tan Koltay,port23, Jan Tillenius, port 15,
Henry S),berg, p<>rt23, Richard Hollander, port 43B, Per Nordlin, port 39
och Klas Albinsson, port 47,

Nlir styre,lsen fatt konsultrapporten och resultatet av garagegruppens
arbete kommer slyrelsen att kallla till en stiimma om garagen.

Fiinster- och fasadprojektert: Jan Koltay meddelar att styrelsen har
beslutat anlita Per-Martin A,,tgustsson frin Byggrevision SveriLge AB
som ftinsterkonsuit, Kenan T-askavak frin KET Konsuiter som
fasadkonsult samt att Johan Edding fren AF Infrastruktur AB lblir
projektledare. Den tidplan som presenterades pi Arsstiimman i oktober
stiimmer i princip. Den extrastiimma som beriiknades hillas unLder v6ren
kommer att hillas i hdst. Arbetet med ftinsterbyet brirjar i februari och
fasadarbetet bdrjar enligt planen i maj 2020, niir spriingningama ftir
Forbifart Stockholm iir avsluLtade i v6rt omride.

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 renovera fasaderna stiiller Janne frigzur om vi
skulle ta tillftillet i akt och b;rta ftirger. Frigan besvaras med ett
rungande NEJ! Frjr siikerhetr; skull ber Janne de som vill ha en annan
ftirg att riicka upp en hand. Il\trGEN riicker upp nigon hand.

Kompostlen: Ave,n om det finns ftirdelar med komposten si kriiver den
mycket underhill. Vi beh6ve:r nya kompostlidor och staketet runt
kompostern miste bytas ut. D'essutom kan utrymmet behcivas ftir 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 harr n&gra
volontdrer som 2ir beredda atttapil sig arbetet att skota den. Styrelsen
har dtirftirr beslutat att sZitta k,cmposten pA paus tills vi iir klara med
frinsterprojektet och har hittat nya kompostskdtare.
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Nya pisf<st:illningar: Jan Koltay informerar om att de fem nu.varande Nya pisk-
piskstiill.ningarniL kommer att sl<rotas och ersiittas av tvi nyanskaffade. sttillningar
De gamla iir bortforslade och de nya kommer inom nigon vec:ka.

Grillarna pi gflrdarna: St'/relsen utfor Arligen den obligatoriska Grillarna
besiktnirrgen av g6rdar och lekplatser. Arets besiktning klassade tyviirr
grillarna i klass A, dvs de kan rnedfcira risk fdr allvarlig skada. och de
m6ste lagas eller bytas ut mrt g;odkiinda. Innan grillarna byts lrt dnskar
styrelsen nAgon 116 varje gird som kan se till att grillplatsen hiills i
n6gorlunda trivsamt skick. IJndler den foljande diskussionen pflpekas
ocksfl att grillplatsen och lul;thusen anviinds som rcikplatser, vilket ingen
inviinde r3rnot, men diiremot att man kvarliimnar riverfulla aslckoppar och
att det ligger fimpar och skrlip iiven pi golvet.

Jan Tillenius frigar stiimman om nigon per gird kiinde sig manad att ta
pi sig uppgiften. En total tyr;tnad breder diirefter ut sig i Pannr;entralen.

Nya lekredskap: Jan Kolta;r berdttar att styrelsen ink6pt nya Jlekredskap Nya
- ett till ."arje gird. Ett besk,ld, som tas emot positivt av stiimrnan. lekredslap
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Vid protokollet:

Liigenhetsfiirsiijningar: Jar Tiillenius rapporterar att hittills i 6r har fem
liigenheter silts till ett genornsn.ittspris ph28 362kr per kvadratmeter.
Den negativa trenden p& bos;tadsmarknaden miirks ocksi i Grarrstitra och
vi ligger nu pi ungeflir samrna nivi som lor fyra ir sedan.

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 trivselre gler.

Niir Jan llrik fir tillftille att rnurrtligen fdrsvara in motion siiger han att
styrelsen i sitt avslagsyrkancle n:rissforst6tt hans avsikt. Det iir inte mot
de nyinflyttade han viinder sig, utan mot alla som inte skoter sig och som
skriipar ner. T.ex. de som int:e tar bort sin aska niir de grillat eller sina
fimpar niir de rdkt. Dokumerrtet skulle ftirtydliga vikten av vira regler
och ge en stdrre tyngd it dern.

StiimmarL foljer styrelsen fdrslalg och avslir motionen.

StiimmarL avslutag
lnga ovriga frigor ftirekomnrer och Jan Olov Lonnblom forklerar
stiimman avslutad.
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