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Rapport från årsstämman 
För första gången hölls årsstämman i den ombyggda panncentralen. Stämman var välbesökt med 59 
närvarande röstberättigade och 8 fullmakter. Föreningens ordförande Håkan Hallgren hälsade alla 
välkomna och till mötesordförande valdes Christer Sigevall från HSB. 
 
Valberedningens förslag blev stämmans beslut på alla punkter. Omval av Håkan Hallgren (ordförande) 
samt nyval av Alex Elias och Ulla-Britt Nääf Bergström. 
 
Årsredovisningen antogs utan diskussion och styrelsen fick full ansvarsfrihet. 
 
Håkan Hallgren och Jan Tillenius rapporterade om ombyggnaden av panncentralen. Den har kostat 
2.2 miljoner kronor. Detta har klarats utan att föreningen har behövt ta några nya lån. Björn Broström, 
Kalle Hellman och Gunnar Keijser har arbetat helt ideellt och deras arbete har minskat kostnaden med 
över 100.000 kronor. Håkan delade ut blommor och stämman gav dem långa berömmande applåder. 
 
Stämman beslöt att fortsätta ombyggnaden av panncentralen med nytt kök, ingång med rullstolsramp, 
nytt kapprum, ny handikapptoalett, trappa ner till oljetankrummet, som ska målas och utrustas för att 
användas till fastighetsskötar- och vicevärdsexpedition. Den uppskattade kostnaden för detta är ca en 
miljon kronor. 
 
Stämman godkände också utredning av den nuvarande föreningslokalen. En idé kan kanske vara en 
ombyggnad som ger fler bostadsrätter. Styrelsen återkommer med lämpliga förslag som nästa årsstäm-
ma får ta ställning till. 
 
Margareta Koltay informerade om bytet av brandvarnare i lägenheterna och man visade en film från 
Brandförsvaret, som på ett instruktivt sätt visade hur man ska bete sig om det skulle bryta ut en brand. 
 
Fyra motioner var inlämnade. Motion 1, Upprustning av lekplatserna, bifölls. Motion 2 , Bättre 
belysning på Norrgården, bifölls. Motion 3, om att ta bort Tujahäcken vid uteplatserna port 9–11, 
avslogs. Motion 4, Bort med björken utanför panncentralen, avslogs. Det är dock troligt att den kommer 
att tas bort om nedgången till oljetankrummet görs som planerat. 
 
 

El- och vattenkostnaden 1 augusti – 31 oktober. 
Förbrukningen under augusti  –  oktober kommer att redovisas på avgiftsavierna för januari  –  mars -11.  
Vi har ett rörligt pris som följer priserna på elbörsen Nordpool. För perioden blev genomsnittspriset, 
inklusive nätavgift 1,236 kr/kWh. Elpriset har gått upp något i jämförelse med förra perioden, då priset 
var 1,184 kr/kWh. 
 
Om vi delar periodens förbrukning av hushållsel med 150 får vi fram genomsnittsförbrukningen per 
lägenhet. Nedanstående tabell visar priset, periodens genomsnittsförbrukning per lägenhet samt 
genomsnittskostnaden per lägenhet och månad. 
 
  2009 2010 
Period Avläsningsdag Pris kWh Kostn/mån Pris kWh Kostn/mån 
Nov, dec, jan 31 januari 1,256 1031 432 1,364 1046 476 
Feb, mars, april 30 april 1,166 849 330 1,515 875 442 
Maj, juni, juli 31 juli 1,131 626 236 1,184 614 242 
Aug, sept, okt 31 oktober 1,135 727 275 1,236 731 301 



Varmvattnet kostar som tidigare 55 kr per m3.  
 
På avgiftsavin har HSB beräknat förbrukningen men kan tyvärr inte redovisa mätarställningen. Den som 
vill ha exakta värden och gärna vill ha reda på mätarställningen, kan skicka ett mail till 
jan.tillenius@swipnet.se eller lägga en lapp i föreningslokalen, så kommer vi att skicka en kopia på 
lägenhetens exakta uppgifter.  
 

Städpant vid hyra av föreningslokal 
Stämman beslöt att vi ska införa en städpant, när medlemmar hyr föreningslokalen. Styrelsen föreslog 
en pant på 300 kr, men stämman såg risker med en för låg pant och tyckte att styrelsen skulle tänka över 
pantens storlek. Styrelsen har nu beslutat att panten ska vara 500 kr. Hyra för lokalen är oförändrad 200 
kr. I det fall att städningen efter en uthyrning inte godkänns, får naturligtvis den som hyrt lokalen en ny 
chans att städa. Blir städningen godkänd kommer panten att återbetalas. Skulle inte heller omstädningen 
godkännas kommer panten att användas för att köpa städningen från vårt städbolag. 
 

Nytt låssystem till grovsopen, biltvätten och hobby 
Nu är det klart att byta ut de gamla nycklarna till grovsoprummet, biltvätten och hobbylokalen mot en 
nyckelbricka. Du som redan har en bricka till tvättstugan har fått behörighet till grovsoprummet och 
biltvätten och du kan från och med nu använda brickan för att öppna dörrarna. Om du inte har någon 
bricka, eller vill ha en extra nyckelbricka, kan du köpa den för 100 kr hos vicevärden. 
 
I och med att vi byter från det gamla nyckelsystemet till det nya med brickor, passar de gamla nycklarna 
inte längre utan blir värdelösa och kan slängas (med undantag av hobbynyckeln, som vi vill ha tillbaka). 
Därmed upphör också det pantsystem vi tidigare haft för dessa nycklar och som en konsekvens av detta, 
kommer vi inte heller att betala tillbaka några panter. Det enda undantaget från detta är panten till 
Hobbylokalen. För grovsoprum eller biltvätt har du betalat 50 eller 100 kr i pant medan du betalat 500 
kr för Hobbylokalen. Styrelsen stjäl glatt och utan samvetsbetänkligheter panterna på 50 eller 100 kr, 
men har inte mage att stjäla de 500 kronorna för Hobbyn. När du lämnar tillbaka nyckeln till hobby-
lokalen kommer du att få behörigheten inlagd på din bricka. Men bricka måste du ha! Vill du inte längre 
vara med i Hobbygruppen kommer naturligtvis panten att betalas tillbaka. 
 
De gamla nycklarna till grovsopen och biltvätten kommer att fungera ytterligare någon månad, men i 
början av februari kommer låsen att bytas ut och dina gamla nycklar kommer inte längre att fungera. 
 
Bastun och cykelhusen berörs inte av ändringen och för dessa nycklar kvarstår alltså pantsystemet.   
 
Vi kommer så småningom att införa samma boknings- och betalsystem för biltvätten, som vi idag har 
för tvättstugan, men tillsvidare behåller vi pollettsystemet.  
 

Fastighetsskötarna flyttar till Föreningslokalen 
Nu börjar byggnationen av nytt kök och toaletter i Panncentralen. Därför flyttar våra fastighetsskötare 
Sjödalens Bygg & Fastighetsservice till vicevärdsexpeditionen i Föreningslokalen. Där träffar du Jonas 
eller Peter på torsdagar mellan 07.30 – 08.00. Du når dem på samma telefonnummer som tidigare, 08-
711 41 71 eller via e-post till felanmalan@sjodalen.se.  
 
Den nya adressen gäller från och med den 9 december 2010. 
 
 

Ändring i TV-utbudet 
Den kanal, som idag heter TV400 kommer att byta namn till TV11 och ingå i grundutbudet från och 
med den 19 januari 2011. TV11 kommer att ersätta MTV, som därmed försvinner från grundutbudet. 
TV11 kommer att vara en ren underhållningskanal som främst vänder sig till en ungdomspublik.  


