
       Löst blad till Slottsskogsnytt Nr 7 2020        
  
 

Styrelsens kommentarer till inlägg som publicerats i FB-gruppen 

 
 

Styrelsen arbetar efter mandat från stämman och kontrolleras av revisorerna. Under sin mandattid har 

styrelsen till uppgift att fatta beslut för fastighetens och föreningens bästa och en informationsplikt.  

 

 

Medlemmar har olika åsikter om och behov av vad som ska göras i fastigheten och hur åtgärder och 

annat ska kommuniceras, och styrelsen lyssnar på medlemmar som framför sina åsikter till styrelsen.  

Underlaget för styrelsens beslutsfattande består av en rad olika faktorer där medlemsåsikter är en 

viktig del men inte den enda avgörande.  

Enskilda medlemmar kan heller inte alltid ha hela bilden vilket styrelsen förväntas ha, och styrelsen 

ska också ta hänsyn till de medlemmar som har svårt att göra sina röster hörda.  

 

 

I en brf väljer stämman (=medlemmarna) styrelseledamöter vid föreningsstämman och i ett 

demokratiskt system respekterar man det val som stämman gjort, styrelsens arbete och de enskilda 

styrelsemedlemmarna. Det betyder inte att man inte kan ha synpunkter men dessa ska framföras direkt 

till styrelsen om man vill ge den en chans att ta ställning, och både styrelse och medlemmar måste 

kunna hantera diskussionen på ett balanserat sätt. En respektfull dialog är det bästa sättet att vara 

konstruktiv. 

 

 

Revisorsuppdraget är reglerat och det är viktigt att revisorerna framför sina synpunkter på 

förvaltningen både till styrelsen själv och till föreningsstämman på stämmans möte och i 

revisorsberättelsen. En respektfull och god ton ska självfallet utgöra kommunikationsgrund men inte 

hindra att värdefulla synpunkter kommer fram.  

 

 

I brf Slottsskogen har revisorer ställt frågor till styrelsen genom åren, precis som det ska vara, och 

styrelsen har svarat. Styrelseledamöter har växlat mellan åren och därför är det svårt att med begreppet 

styrelse peka på specifika ledamöter, och det måste därför ses som något som betecknar de av 

stämman valda ledamöterna genom åren oavsett person. 

 

 

De inlägg som nyligen publicerats i FB-gruppen ”Vi som bor i brf Slottsskogen” från två valda 

revisorer (en nuvarande, en f.d.) hör inte till god revisorssed och föreningens auktoriserade revisor 

kommenterar det så här: 

”Detta är enkelt att besvara – Detta är inte i linje med kravet på tystnadsplikt för en revisor 

I vår roll som revisorer skall vi kommunicera gentemot stämman, inte via Sociala medier.  

8 kap 44§ LEF (vilken även gäller för BRF) anger 

  

44 § Revisorn får inte till en enskild medlem eller till någon utomstående obehörigen lämna 

upplysningar om sådana föreningsangelägenheter som revisorn får kännedom om när denne utför 

sitt uppdrag, om det kan vara till skada för föreningen 

  

Vill man som föreningsvald revisor uttrycka allmänna åsikter om föreningen har man rätt att 

göra det men då ska man vara väldigt noga med att inte uppträda i rollen som revisor eller ange 

saker man fått nys om i revisionen.”  



 Man kan tycka vad man vill om lagar och regler men en brf är reglerad på olika sätt – hur stämman 

går till, hur styrelseledamöter, valberedning mm väljs osv. Även revisorsuppdraget är reglerat och det 

är inte bra om enskilda personer eller en hel förening ruckar på reglementet och gör lite som man vill. 

Då faller ramverket för föreningen.  

 

 

Oavsett vad man som medlem har för åsikter om styrelsen och förvaltningen så innebär ett 

revisorsuppdrag att man måste handla efter givna regler. Det är viktigt och självklart att känna till det 

och att respektera att uppdraget ska skötas korrekt. 

Revisorernas syn på styrelsens arbete och agerande måste komma fram vid stämman i samband med 

årsredovisning och i revisionsberättelsen – inget annat är acceptabelt varken för medlemmar eller 

styrelse. Det är också syftet med att revisorerna lägger fram sin berättelse till stämman – att 

medlemmarna ska kunna ta ställning till styrelsen och dess agerande. Att i efterhand antyda att en hel 

styrelse, tidigare styrelser eller enskilda ledamöter, sysslat med oegentligheter eller vanskött sitt 

uppdrag rimmar inte med god revisorssed. 

 

 

Kommentarer till frågor och synpunkter från Bruno Nystedt och Stig Bredänge  

 

Det är förvånansvärt att brott mot avtal/revisorsregler ses som civilkurage. 

 

Inför ett styrelsemöte finns alltid en förbestämd och kommunicerad agenda. När det gäller större 

projekt som tak- och fasad, eller nu hissar finns även en i styrelsen utsedd arbetsgrupp. 

 

För att underlätta projektuppföljning tas projektnummer fram så att man oavsett kostnadsslag kan följa 

projektet. Det som nu kritiseras är aktiviteter länkat tak- och fasadarbetet som slutfördes för 

flera bokslut sedan. Att påstå att det saknades projektuppföljning är fel. Den har funnits med som 

bilaga till agendan på möten och inte legat i ordförandens dator. Vid möten har underlagen visats via 

ordförandens dator med hjälp av projektor. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen även bett sina valda 

revisorer att läsa sammanställningarna, inklusive de ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten) som 

bilagts. Många av frågeställningarna har redan varit belysta i underlagen. 

 

När det gäller tak- och fasadarbetet kom inledningsvis flera oanade motgångar – vädret slog till så att 

etappen längs Linnégatan hamnade i pausläge med ökade kostnader som följd, balkongerna längs 

Linnégatan var i sådant skick att en lösning för att stabilisera dem måste tas fram. Lösningen blev 

kolfiber, vilket är kostsamt men hållbart. Stig Bredänge listar ytterligare fördyrande omständigheter. 

I tidningen liksom på informationsmöten redogjorde styrelsen för läge, beslut och kommande 

lösningar. Här gavs också medlemmar möjlighet att få frågor besvarade. I efterkommande 

årsredovisningar summerades läget. Både auktoriserad och valda revisorer godkände rapporterna. 

Styrelsen tar för givet att man innan man skriver under en revisionsrapport har granskat dokument och 

kommit med ev. frågor. I styrelsens möten med revisorerna avslutades varje sittning med frågan ”är 

det något mer ni önskar veta”. Revisorerna bör därför haft full insyn i dokument, fått svar på sina 

frågor och även kvitterat detta innan mötet avslutats. 

 

När det gäller föreningens ekonomi är det en tjänst som föreningen köper från HSB, liksom mycket 

annan administration. Kontering av fakturor görs av HSB, medan utbetalningsattest görs av styrelsen. 

Vid tidpunkten som man hänvisar till hade HSB-systemen inte attestnivåer, vilket styrelsen också 

protesterat mot. Idag finns dessa i systemen och vissa konton har även tvingande projektnumrering. 

 

Budgetunderlag, underhållsplaner etc. är förberedda inför det ekonomimöte som HSB-ekonomen har 

med hela styrelsen. Offerter och avtal uppdateras i förekommande fall och diskussion förs kring 

räntenivåer som ska antas. Ekonomigrupperingen inom styrelsen har använt den månatliga 

ränteuppdatering man samlar in. 

Med detta sagt är det långt från en one-man-show vilket man gör gällande i texten. Styrelsen har de 

senaste åren även aktivt arbetat för att det inte ska finnas nyckelpersonsberoenden. 



HSB hjälper även till med offertinsamling. Oftast tillfrågas fem banker. Styrelsen har gått på den bästa 

offerten vid varje beslut. 

 

Om man skriver på en revisionsberättelse, men är av en motsatt uppfattning anser styrelsen att man 

inte lever upp till det förtroendeuppdrag man fått av samma stämma.  

 

Valberedningens förslag vid stämman 2018 var ett försök att byta ut ordförande och ledamöter. 

Förslaget presenterades men accepterades inte och ett motförslag från medlem fanns. Vid den slutna 

omröstningen röstade majoriteten på stämman inte på valberedningens förslag. 

 

En av en styrelses främsta uppgifter är att säkra underhåll. Att genomföra det omfattande underhåll 

som varit nödvändigt (tak, hissar) utan någon större avgiftsjustering anser många vara en bedrift. 

Styrelsen har inställningen, även uttryckt i sin vision, att avgifterna ska vara förutsägbara. En justering 

upp eller ner är snarare en fingervisning om vart vi är på väg än en balans. Därför arbetar styrelsen 

tillsammans med HSB med att förstå underhållsbehov. När styrelsen sett behovet har man snarare valt 

att utnyttja det låga ränteläget än att amortera och senarelägga underhåll. Att senarelägga underhåll 

kan leda till haveri. Något som ingen är betjänt av. 

 

Att göra jämförelser med andra är bra och visar hur man ligger till. Det är dock inte bara de 

ekonomiska jämförelserna man ska titta på. Fastighetsstatus är minst lika viktigt. Att avstå från 

underhållsarbeten kan spara kostnader kortsiktigt, men ett löpande underhåll tillsammans med 

lösningar som håller jämna steg med nyproduktion, gör en åldrande fastighet mer attraktiv. Ett sådant 

förhållningssätt borde även kraftigt minska överraskningsmomenten. 

 

Det är riktigt att ”Om föreningen även i fortsättningen tillåts låga eller inga amorteringar, låga 

räntor, normalt underhåll, verksamheter som kan betala nuvarande lokalhyra kan nog månadsavgiften 

hållas oförändrad eller eventuellt sänkas. Idag är avgiften till stat/kommun för en 

bostadsrättslägenhet 1 429 kr och för en villa/radhus 8 349 kr. Jag tror att dessa kostnader (som 

kräver riksdagsbeslut) kommer att öka kraftigt om några år. Jag vill också informera om att 

taxeringsvärdet för vår mark och fastighet har ökat från 734,6 mkr till 894,2 mkr dvs 159,6 mkr eller  

c a 22% (se sid. 17 i årsberättelsen)”. 

 

Att vi har en speciell situation med rådande pandemivirus är ingen nyhet för någon av oss. Styrelsen 

har valt att följa rekommendationerna från HSB om en poströstande stämma. Med någon över sjuttio 

år i var tredje lägenhet ser styrelsen det som att ta ansvar för allas vår hälsa. Det sker på bekostnad av 

att inte kunna argumentera för sina motioner och andra åsikter och, som styrelsen kommenterat flera 

gånger, inkomna motioner är många, oftast konstruerade på ett sätt att det finns två-fyra frågor i 

förslaget. Bedömningen är att komplexiteten blir så stor i röstsedeln att många kanske avstår från att 

rösta. Bedömningen är också att distribution av motioner i samband med kallelse till stämman där de 

behandlas har fördelar mot att de distribueras väldigt långt i förväg.  

 

Röstningen kommer visa om en fortsatt stämma ska genomföras.  Rekommendationer från regering 

och myndigheten avgör hur en ev. fortsatt stämma kan genomföras. 

 

När det gäller valberedningens jämförelse av styrelsens arvode med andra, visar den på läget och 

jämförelser är bra som referens. HSB rekommenderar 1000 kr/lgh/år om man inte har affärslokaler i 

fastigheten. 

 

Efter förfrågan har vår andra valde revisor sagt att det räcker med en vald revisor utöver den 

auktoriserade.  

 

Kritiken mot att återigen låta Klas Sjödell leda stämman är mottagen och även framförd. 

 

 

 



Kommentar från valberedningen – även publicerad på Facebook; 

 

Nyligen har du fått magasinet Hemma i HSB nr 2 2020 i brevlådan som innehåller en artikel 

om valberedningens roll och vikten av att den föreslår personer till stämman. Lyckas inte 

stämman med detta blir föreningen utan styrelse. 

En förening  utan styrelse som organisation kan innebära ekonomiska risker för oss som 

medlemmar, detta får bara inte ske hos oss. 

I Facebook-gruppen ”Vi som bor i brf slottsskogen” publiceras inlägg som påtagligt försvårar 

valberedningens arbete,  personangrepp och svepande anklagelser tillhör tyvärr vardagen i 

gruppen. 

Vi i valberedningen är motiverade av det uppdrag som stämman gav oss våren 2019, du som 

medlem i vår förening är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av vårt uppdrag i 

föreningen, men gör det inte via facebook - kontakta oss direkt – tillsammans arbetar vi för 

att vår fina förening och hem ska vara det bästa boendet. 

Valberedningen Brf Slottsskogen 

Håkan Carlson, Torsten Olsson, Monika Lingdén 

 

 
 


