Brf Flottiljen
Årsredovisning 2020

Foto Irma Palm

Att bo i en bostadsrättsförening – vad innebär det?

•

I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.
Årsavgiften (=månadsavgiften, ”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader
och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

•

Med bostadsrätt ”äger ” du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock
bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättshavare och har
därmed enligt bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din bostad. Du kan
inte bli uppsagd så länge du fullgör sina skyldigheter. Du bor tryggt.

•

Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska
användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det
betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen – gentemot HSB-ledamoten – har hela HSB
Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning
för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full
insyn i förvaltning och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen
som förekommer i en årsredovisning.
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Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening FLOTTILJEN nr 56 i Stockholm kallas
härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:
PLATS:

Torsdagen den 27:e MAJ 2021, KL 19.00
Lokalen Varvseken Gröndalsvägen 190 under iakttagande av för tiden
gällande rekommendationer och riktlinjer om social distansering med anledning
av covid-19. Handlingar till stämman delas ut senast den 20 maj 2021.
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Stämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Godkännande av dagordning
Val av två personer som jämte stämmoordförande justerar protokollet
Val av minst 2 rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av styrelsens årsredovisning (hänvisning till utsända handlingar)
Genomgång av revisorernas berättelse (hänvisning till utsända handlingar)
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,
revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleant
Presentation av HSB-ledamot
Beslut om antal revisorer och suppleant
Val av revisor/er och suppleant
Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
- Motion 1-3 om cykelställ
- Motion 4 Uppdaterade uteplatser
- Motion 5 Renovering av källargångar och toalett fregattväg 87
- Motion 6 Omhängning av källardörr i port 75
- Motion 7 Att upphöra med gemensamma julgranar
- Motion 8 Markiser på solsidan
Föreningsstämmans avslutande

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Äger flera medlemmar en lägenhet gemensamt har de endast en
röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Vid stämman kan
medlem företrädas av valfritt ombud. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha skriftlig och daterad
fullmakt. Fullmakten gäller i 1 år. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv
samt som den/de medlemmar som företräds genom fullmakt.
Handlingar till årsmötet delas ut senast den 20 maj 2021.
Konstituering av den nya styrelsen
Den nya styrelsens kallas till konstituerande sammanträde omedelbart efter föreningsstämmans avslutande. Ta
med legitimation!
Uppsatt i porten 2021-05-03
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Org Nr: 702000-5877

Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Flottiljen i Stockholm
Org.nr: 702000-5877

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31
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Valberedningens förslag Brf Flottiljen Föreningsstämman 27 maj 2021
§15 Att i enlighet med beslut på föreningsstämman 2020 fördela 3 prisbasbelopp till styrelsen och andra
funktionärer enligt följande:
Förslag:
Att fördela inom styrelsen 85%
Revisor 8 %
Valberedning 2 %
Gästrumsansvarig (om inte i styrelsen) 5 %
§ 16 Beslut av antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår 5 ledamöter och 3 suppleanter. Dessutom ingår i styrelsen en representant för HSB
§17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag:
Ordförande Irma Palm 1 år (tom 2022) Omval
Ordinarie ledamot Julia Atterfjord 2 år (tom 2023) Omval
Ordinarie ledamot Markus Boström 2 år (tom 2023) Nyval som ledamot
Ordinarie ledamot Ia Röhl 2 år (tom 2023) Omval
Ordinarie ledamot Francoise Bordenave (vald tom 2022)
Suppleant Börje Larsson 1 år (tom 2022) Omval
Suppleant Sélia Ayika 1 år (tom 2022) Omval
Suppleant Susanne Mobacker 1 år (tom 2022) Nyval
§18 HSB representant i styrelsen är Jenny Rosell
§19 Beslut om antal revisorer och suppleant
Förslag: att utse en föreningsvald revisor och att vakantsätta 1 ordinarie revisorsplats och suppleantplatsen.
Dessutom utser HSB en revisor.
§20 Val av revisor/er och suppleanter
Förslag: Omval av Daniel Hilli till föreningsvald revisor
§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
§ Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Förslag: att styrelsen får utse dem i särskild ordning
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Svar på motionerna 1-3 cykelparkering till 2021 års stämma Brf Flottiljen
Motion 1 Cykelparkering Fregattvägen gaveln 85
Överfulla cykelställ, stör p-plats.
Förslag i motionen: Utöka antalet cykelställ

Motion 2 om cykelställ och möjlighet till att låsa fast dom
Förslag i motionen: Vi behöver fler och säkrare cykelplatser

Motion 3 säker cykelparkering

Förslag: Se till att det blir säker cykelparkering i närområdet Fregattvägen 85-87
Vi föreslår att motion 1-3 behandlas samtidigt

Förslag svar på motionerna 1-3
Styrelsen har under året arbetat med att utreda vilka möjligheter som finns för att förbättra
cykelparkeringen i parkeringen.
En av svårigheterna i vår förening är att det finns så begränsat med tomtmark som föreningen kan
nyttja för mer utvecklade anordningar. Att låta sätta upp tak över cykelställen innebär ansökan om
byggnadslov och det är troligen mycket svårt att få, eftersom marken närmast våra hus är
”grönprickad” enligt stadsplanen för området, dvs det får inte bebyggas eller anordnas källare på
marken.
Vi fortsätter att undersöka alla olika möjligheter att anordna så bra och säkra uppställningsplatser
som möjligt för cyklar både i våra 2 cykelrum och på de 4 platser där vi har uppställning utomhus. Vi
undersöker också hur vi kan öka ut möjligheten att ställa upp cyklar i de cykelställ vi har eller byta ut
dem till sådana där man kan låsa fast ramen. Dock måste vi också se till att cykelparkeringen sker
ordnat och inte överallt kring husen.

Styrelsen föreslår att motionerna 1-3 därmed anses besvarade
Motion 1

Motion till årsstämman 27 maj 2021 Brf Flottiljen angående cykelställ.

Bör vi inte se över antal cykelställ i vår förening, cyklar parkerarnas nu över allt på grund av för få
cykelställ. Mitt förslag är att ha dubbla cykelställ utanför port 87 och gavel 85 så att cyklarna inte
behöver sättas fast i lyckstålpar och olika räcken. Då skulle dom cyklar som sitter fast i räcket där
bilarna ska parkera kunna köra in i sin parkeringsplats utan att få ett styre eller en pedal in i bilen.
Jag upplever att det största problem finns runt gaveln 85 och portarna 87-89.
(Skickar med bilder till er.)
Lena Malmborg port 76.
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Motion 2 Motion cykelställ och möjligheter till att låsa fast dem
Hejsan,
Vi vill skriva angående möjlighet att låsa cyklar ute.
Idag finns det en stor brist på cykelställ i föreningen. Både vad gäller plats men även
säkerhetsmässigt.
Vi har även elcyklar som kostar en del och det är därför extra viktigt att kunna kedja fast cykelramen,
dvs inte framhjulet som går att ta av.
Cykelförråden som finns fylls ofta snabbt och fungerar praktiskt mer som vinterförvaring då det är
väldigt bökigt och tungt att gå ner och upp med cykeln ner i förrådet. Längre cyklar, som tex
vår lådcykel går inte heller att få ner i garaget då det är för brant ner och tvär sväng in genom dörren.
Lådcyklar får heller inte plats i de cykelställ vi har idag.
Cyklar har blivit stulna här uppe, så sent som i januari så det är viktigt att det ska finnas platser
(kanske med lampa som går på sensor) där man säkert låsa fast sin cykel.
Vi behöver fler och säkrare platser att förvara våra cyklar utomhus. Med tanke på miljön och dom bra

22

möjligheter vi har här att kunna cykla istället för att ha bil så är det en bra investering för oss nu och
dom som kommer att bo här i framtiden.
Mvh,
Angelica och Owain - Fregattvägen 87

Motion 3 SÄKER CYKELPARKERING - CYKELFÖRRÅD vid ingångarna

Det ska vara SÄKERT - ENKELT - SNABBT - och helst TORRT att förvara sin cykel i vår förening.
Cykelparkeringsmöjligheterna behöver ett allvarligt lyft och bli tidsenliga. Vi jobbar för MILJÖN och av
hänsyn till den har vi i åratal vald cykeln i stället för bilen. Våra cyklar är därför inte, som solstolar,
"något vi plockar fram då och då på söndagar om solen skiner" - utan vårt vardagliga transportmedel
året om.
Vi har dyra cyklar för detta bruk. Vi cyklar också på vintern
* Min el-cykel blev stulen här utanför i somras - och skaffa ny går inte att tänka på med befintliga
parkeringsmöjligheter.
* Kaj kedjar fast hela sin cykel på utsidan av räcket vid bilparkeringen - det enda stället man kan
kedja fast hela stelet. Men får klagomål för detta, men finner inget alternativ för att säkra sin cykel.
Minimikraven är att det ska vara enkelt, snabbt och säkert och torrt att förvara sin cykel här där vi
bor.
För att det ska vara SÄKERT måste vi kunna KEDJA fast HELA stelet. Med dagens lättavtagbara hjul går
det inte att enbart låse fast framhjulet.
BEFINTLIG CYKELKÄLLARE är INTE varken SÄKER eller ENKEL att komma till.
I CYKELKÄLLAREN finns inget stationärt att kedja fast hela stelet till.
och det är INTE ENKELT och SNABBT för oss pensionärer eller andra att behöva ta sig hela vägen från
Fregv. 87 nedför backen till Fregv 65 - ned för en lerig gräsmatta, ned för betongtrappa med cykeln
och in i ett överfullt källarrum - för inte att snacka om att jag skulle lyfta upp hela min cykel på en
krok i taket!! ... och sedan tillbaka uppför backen med alla inköpsväskor och sedan upp på
2.våningen.... Denna lösning är väldigt besvärligt och tidskrävande i vardagen flera gånger. Jag klarar
helt enkelt inte denna manöver.
Befintlig CYKELKÄLLARE kan i bästa fall användas för VINTERFÖRVARING av en cykel, som man inte är
särskilt rädd om. Det utrymme som finns i cykelkällaren räcker inte på långa vägar till alla. Dessutom
finns det typer av cyklar som inte ens går att få ned i källaren - vår cykel med trailer, grannarnas
lådcykel osv.
Vi önskar att föreningen snart PRIORITERAR CYKELN, och aktivt stödjer oss, som varje dag cyklar och
därför har DYRA cyklar, med SÄKRA parkeringsmöjligheter, samtidigt som cyklarna ENKELT kan vara
till hands utanför porten, där vi bor - og helst kunna stå TORRT med TAK ÖVER, så de inte rostar som
de gör nu.
CYKELN är FRAMTIDEN. Idag finns många olika typer av cyklar och dyra cyklar - cykeltrenden behöver
ett erkännande och ett medvetet stöd av vår förening.
Vh
Kirsten Brunsgaard Clausen
Kaj Appel Johannsen
Fregv. 87
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Motion 4 Uppdaterade uteplatser

Förslag: Uppdatera en eller fler av föreningens uteplatser med markfast grill, tillhörande arbetsyta och
sittbänk som tål årets alla säsonger samt att främja användandet av uteplatserna

Styrelsen har redan agerat på motionens förslag om markfast grill och de har installerats under v 16. Vi
undersöker möjligheterna till att anordna övriga önskemål kring dessa grillar och våra gemensamma
uteplatser
Därmed anses motionen besvarad.

MOTION TILL HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FLOTTILJEN
FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2021-05-27
UPPDATERADE UTEPLATSER
Bakgrund
Förhoppningsvis ska inte under framtida vårar, höstar, somrar, vintrar tvingas umgås med vänner och
bekanta utomhus men möjligen kommer vi vilja göra detta mer än vi gjort tidigare. Våra uteplatser idag
ställs i fram och plockas undan i sällskap med sommarvärmens in och uttåg. Utifrån de material vi har är
det rimligt. Med en bättre grill som är anpassad för offentlig miljö, en bänk som klarar av vintern och en
liten avställningsyta skulle våra uteplatser även kunna användas en fin vinterdag eller tidiga vårdagar som
februarislutet nu erbjudit. En lite större, rejälare gemensam grill skulle även kunna möjliggöra för fler att
använda uteplatserna samtidigt.
Tidigare på gatan finns det en brf/hyresförening som har en större grill stående utomhus på deras uteplats,
året igenom. Den är troligen av följande modell:

https://www.uteprodukter.se/park-och-utemiljo/grill-chili/3215

De finns i två storlekar där denna större modell kostar kring 12000 sek och den halva modellen kring
9000 sek.
Förslag till beslut
• Uppdatera en (eller fler) av föreningens uteplatser med markfast grill, tillhörande arbetsyta och
sittbänk som tål årets alla säsonger.
Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.
Utöver förslaget föreslår jag styrelsen att överse hur en vidare kan främja användande av våra uteplatser.
Stockholm 2021-02-28
Oskar Lundgren
Namn

47
Lghnr
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Motion 5 renovering av källargångar och toan under Fregattvägen 87-90

Förslag: Kalka väggar, måla golvet, renovera källartoan i 87 samt mer städning

I samband med genomgången för underhåll vid höstens första sammanträde kommer vi att se över
behovet av att eventuellt på nytt måla våra källargångar. Eftersom våra källare till viss del saknar
modern bottenplatta sker det en vandring av fukt från marken till källarna och färgen flagnar.
Toaletten i källaren 87 hör till det som eventuellt kommer att åtgärdas om vi beslutar om en större
omändring av det utrymme som idag är styrelserummet.
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad

Motion 5
Renovering av källargången och toan under Fregv. 87-89-90
Kalka väggar, måla golvet
Renovera källartoan under 87:an
Och sedan mer städning i källargången, så det är inbjudande att gå dit
ner, precis som på andra ställen i vår förenings källare.
Vh
Kirsten Brunsgaard Clausen
Fregv.87
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Motion 6 omhängning av källardörr i port 75

Förslag: utred möjligheter att byta källardörren i porten 75 och andra källargångar med
motsvarande problem (att den inte går att öppna full ut)
Källardörrarna är branddörrar och det kräver mer arbete när man vill ändra dem. Styrelsen
undersöker om det går att byta portpartiet så att dörrbladet hänger så att det går att öppna
fullt ut. Enligt de offerter vi fått in kommer det att kosta 25-30000 för att utföra arbetet
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad

OMHÄNGNING AV KÄLLARDÖRR

Bakgrund
I källarnedgången till port 75 h är dörren som i de flesta fall vänsterhängd vilket innebär att den hamnar
på din högra sida då dörren går inåt på väg ner i källaren. På grund av hur källaren är utformad går inte
denna dörr att öppna mycket mer än halvvägs innan ett bärande väggelement tar emot. Alla vi som bor i
trapphus 75 har våra förråd på höger sida och blockeras av dörren på vägen ner som måste stängas varje
gång en passerar ner. Världsligt, ja. Störigt, också ja, speciellt om en har fler saker att ta ner och upp.
Detta problem rör mig veterligen bara oss i trapphus 75. Möjligen har dem i trapphus 63 och 87 samma
problem. Kanske är detta inte en fråga för ett årsmöte men likväl hade jag blivit glad om en kunde kika på
möjligheten att byta vår källardörr mot en högerhängd.

Förslag till beslut
• Utred möjligheter att byta källardörren i port 75, och andra källarnedgångar med motsvarande
problem.
Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm 2021-02-28
Oskar Lundgren
Namn

47
Lghnr
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Motion 7 om julgranar

Förslag: Att upphöra med gemensamma julgranar dels av miljöskäl och dels för att granarna står
framme alldeles för länge varje år.
I föreningen har vi haft gemensamma julgranar på 4 platser i mer än 40 år. De utgör för många
medlemmar en fin tradition och kan dessutom för flera vara ett substitut för att själv skaffa en gran i
våra små lägenheter. Numera har vi ledlampor i granarna som är tända från 1 advent till sista januari
dvs under samma tid som vi har utökad belysning i portarna pga den mörka årstiden.
Styrelsen överväger att begränsa den tiden som jul och portbelysningen är tända till tiden 1a advent
till 13 januari (tjugondag Knut). Granarna står kvar ute i till de samlas in i samband med
vårstädningen i april eftersom vi då har container.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion till föreningsstämma Brf Flottiljen 2021
Jag vill ta upp frågan om julgranar på föreningens gårdar tas upp på kommande stämma. Jag
föreslår att vi upphör med att ha julgranarna. Motiveringen till förslaget är dels miljövänliga
skäl, dels för att granarna inte tas bort i tid utan står framme alldeles för länge år efter år.
Hälsningar
Paula Asplund
Fregattvägen 61
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Motion 8 om markiser på solsidan
Förslag: att föreningen låter sätta upp markiser mot solsidorna där så önskas. Det blir väldigt varmt
med höga temperaturer inomhus. Finansiering med samma typ av finansiering som för balkongerna
dvs att varje medlem betalar.
Styrelsen anser att det skulle innebära ganska stor åverkan på våra fasader att sätta upp extra
markiser på de soliga fasaderna. Det är troligen inte ens möjligt att kunna förankra dem på ett säkert
sätt i nuvarande fasader. Installation på västerväggen Fregattvägen 87-91 kräver dessutom att man
gör det genom kran över husen eftersom det inte finns någon möjlighet att bygga upp ställningar pga
terrängen. Dessutom torde installation av markiser kräva bygglov.
Styrelsen bedömer att det inte skulle vara möjligt att kunna finansiera dem på det sätt som
motionären föreslår. Det skulle ändå innebära att föreningen skulle vara tvungen att garantera
installationen på det sätt som sker med balkongerna tills medlemmen friköper den. Det är inte en
väg som föreningen bör gå in på igen.
Styrelsen föreslår att motionen avslås

MOTION TILL ÅRSSTÄMMAN 27 maj 2021

Somrarna blir allt varmare och värmen lagras i fasaderna. Soliga och/eller varma
sommardagar har åtminstone jag aldrig mindre än 28 grader varmt i lägenheten,
snarare runt 35 grader. Detta trots att persiennerna är nedfällda dygnet runt.
Förslag
Att föreningen låter sätta upp markiser mot solsidorna.
Dvs. där så önskas och med samma typ av finansiering som för balkongerna.

Gröndal den 28 februari 2021
Yrsa Glad
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Fullmakt föreningsstämma
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger
bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem
äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i ny
tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och
att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar.
Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden
2021-05-27 tom 2021-12-31.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller som längst till 2021-12-31.
Ort ........................................................................

Datum ............................

Fullmakt för .................................................................…......................................
att företräda bostadsrättshavaren .....................................…..................................
Lägenhetsnummer ............... i brf …..…................................................................
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:
................................................................................................................................
(Namnförtydligande) ……………………………………………………………………………………

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

