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Föreningsstämman 

Inför föreningsstämman hade nästan 130 

medlemmar poströstat och till den fysiska 

stämman kom färre än 30 personer. Totalt 

antal inklusive ordförande och övriga 

funktionärer understeg det 50 personer som 

myndigheterna rekommenderar som maxgräns 

för möten.  

Stämman kunde alltså hållas.  
 

Rösträknarna, Lena Henricson Angelovski och 

Lena Göthberg, hade ett digert och komplext 

arbete med att räkna samtliga röster, och 

plocka bort och räkna från poströster från 

medlemmar som deltog fysiskt och hade 

lämnat poströst. Extra rösträknare fick kallas 

in för att deadline skulle kunna hållas. 

 

Jennie Brandt, fastighetsjurist SBC, valdes till ordförande och kunde klara av 18 punkter på 

dagordningen innan stämman fick ajourneras på grund av tidsbrist. 
 

En fortsatt föreningsstämma kommer därför att äga rum den 29 september i samma lokal. Styrelsen 

vädjar även denna gång om att medlemmar i så hög grad som möjligt använder poströst för att 

begränsa antalet personer på stämman. Om fler än 50 personer kommer till lokalen kommer stämman 

att avblåsas. Myndigheternas rekommendationer följs.  
 

Begäran om extra föreningsstämma 

Styrelsen har skyldighet att kalla till extra föreningsstämma om mer än 10 procent av medlemmarna 

begär det. Det finns nu en sådan begäran som grundar sig i kritik mot fel som påstås finnas i 

poströstningsformuläret och punkterna §19 och §20. Den ordinarie föreningsstämman den 20 augusti 

som ajournerades kom inte till någon omröstning i dessa frågor och i kallelsen till den fortsatta 

föreningsstämman den 29 september kommer information om hur detta ska hanteras.  

Du ska rösta på nytt i de punkter som återstår på den formella dagordningen och som bifogas 

kallelsen. Din tidigare röst kommer inte att räknas.  

Om du avlagt poströst gällande motionerna ligger den kvar och om du inte ändrat dig i någon fråga 

behöver du inte rösta på nytt i motionsdelen. Vill du rösta i motionsdelen finns motionsformuläret 

på hemsidan för utskrift och vill du ha ett tryckt exemplar ska du mejla föreningens mejl.  

Kort sammanfattning av beslut som fattades på stämman den 20 augusti. 

 Röstlängden omfattade 138 personer (poströster och fysisk närvaro). 

 Årsredovisning och revisionsberättelse fastställdes och lades till handlingarna. 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 Styrelseledamöter som valdes för två år är Maggi Hemmed, Isak Olevic och Margareta 

Sjögren. 

 Till styrelsens ordförande för ett år valdes Stefan Nilson. 

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan under Förening, längst ner på sidan. 



Status för hissbytet 

 

Etableringen av de första hissbytena tog längre tid 

än planerat då några oväntade händelser inträffade. 

Tidplanen kontrolleras och genom att förlägga 

arbetet kl. 7-18.30 på vardagar samt arbeta någon 

lördag under hösten förväntas man hålla tiderna. 

Lördagsarbete kommer att förannonseras.  

Information har delats ut i brevlådorna till de 

trappuppgångar som står på tur dvs. Linnégatan 72, 

74, 76, 78. Här är starten senarelagd men hissarna 

beräknas klara enligt tidigare tidplan. 

Klappstolar för vila placeras ut i svalar på ett par våningsplan och extra belysning monteras i 

trapphuset när hissen är avstängd. De skador som uppstår på marken eller i trapphus kommer att 

repareras efter projektets slut. Hur entréerna ska utformas med kakel mm är ännu inte fastslaget. 

Laddstationer i garage  

 

 

Sedan 2017 har frågan om el-laddstationer för 

bil diskuterats i den arbetsgrupp som jobbat med 

frågan, på informationsmöten, med enkät och 

fortsatt i styrelsen. Statliga stöd har sökts och 

beviljats. 

I juni 2020 fick de berörda platserna information 

om att nya avtal kommer att upprättas när 

mätarna ska monteras. 

Installation av 16 stationer påbörjas i oktober. 

Läget har justerats något och för att få en något billigare installation kommer stationerna att sättas 

längs Olivedalsgatan (mellan ingångarna 4 och 8) och inte i de fickor längs Övre Husargatan som 

tidigare meddelats. 
 

Den som idag har p-plats på någon av dessa platser och som har laddbar bil kommer att kunna ladda 

på sin plats.  Hyran för dessa extrautrustade p-platser höjs något om innehavaren har laddbar bil. Den 

el som används bekostas av p-platsinnehavaren. 

Den som har p-plats på annan plats i garaget och som har laddbar bil kommer så långt det är möjligt 

beredas plats till någon av dessa 16 platser. Och den som har p-plats med laddstolpe men ingen 

laddningsbar bil får annan plats i garaget. Kö till garageplats påverkas ej. 

 

Ozonrening i ÅV-rum 

 

 

Några medlemmar har problem med att gå in i 

ÅV-rummen pga. luftrörsbesvär.  

De ozonrenare som finns monterade för att rena 

luften från soplukter kommer därför enbart att 

köras under nattetid när rummen är låsta och i 

några intervall.  

 



Ventilation 

 

 

Vår förvaltare Mikael har tillsammans med 

Bengt Dahlgren AB försökt reda ut hur vi skall 

hantera vår ventilation och alla felaktiga fläktar.  
 

När styrelsen utvärderat de olika möjligheterna 

har både kostnad och besvär för boende tagits i 

beaktande. Vi vet också att en lösning önskas 

snarast. 

Förslaget från vår förvaltare, Bengt Dahlgren 

AB som gjort utredningen samt ATK som gör 

vår OVK, har landat i att alternativ 3 eller 4 är 

de två val vi har. 

Covid-19 situationen försvårar den informations- och diskussionskväll vi sett fram emot, nu planerar 

vi därför en ”ventilationsspecial” likt den vi tog fram inför hissytet. Styrelsen kommer att åter igen 

möta Bengt Dahlgren AB. 
 

Rapporten kan summeras till fem olika alternativ; 

1. Att försöka göra en injustering med dagens variation av fläktar och kåpor ses inte som ett 

alternativ längre. Föreningen försökte det 2017 och vi gör bedömningen att det inte är en hållbar 

lösning.  

2. Sirrusspjäll till samtliga. Efter att ha studerat spjällen ingående verkar det inte vara den bästa 

lösningen. Det kommer att vara svårt att veta om de fungerar eller inte. Det finns inget i spjället 

som indikerar fullgod funktion eller om det inte fungerar alls. Injustering kan krävas efter en tid 

men kräver mer utredande.  

3. Tvinga alla med fläktar att byta till kåpor eller bygga om sina fläktar till kolfilterfläktar som inte 

kopplas på systemet. Detta är den lösning som vore den bästa men bedöms också bli mycket svår 

då medlemmar under många år tillåtits installera fläktar. Huset är projekterat och byggt för kåpor 

en gång i tiden.  

4. Bengt Dahlgren AB har ett förslag att trimma in systemet så att det kan hantera blandningen av 

fläktar och kåpor. Man vill börja med ett aggregat som test. Det kräver en hel del mantimmar och 

bara ett aggregat kan kosta runt 75.000 kr att genomföra. Vi har 4 stycken sådana aggregat.  

5. Köpa helt nya aggregat kanske är ett alternativ men detta har vi inte ens räknat på då skrotning får 

ske på plats vilket är dyrt och sedan får man platsbygga systemet eller göra hål i taket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jag anmäler mig till deltagande i den fysiska föreningsstämman den 29 

september 2020.  Vid mer än 50 deltagare kommer stämman att ställas in. 

 

 

 

 

Datum…………………………… 

 

 

 

 

Namn………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

Lägenhetsnummer……………… 

 

 

 

 

 

 

Lägg din anmälan i föreningsexpeditionens brevlåda senast den 20 

september. 
 

 

 

 
 

 


