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VI HAR HAFT föreningsstämma, vårt högsta beslutande organ, 
som väljer styrelsen som får mandat att förvalta föreningens 
tillgångar under det kommande året. 
 
TACK FÖR ATT stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
det avslutade räkenskapsåret. Valberedningen föreslog nyval för 
ordförande och en ledamot samt omval för övriga under nästa 
mandatperiod. Vi har ett gott samarbete, ledamöterna tar sina 
uppgifter på stort allvar, verkar trivas och tycker att arbetet är 
intressant. Tack också för förtroendet att vara 
ordförande/ledamot under kommande året. 
I år hade vi 1 motion. Stämman valde att bifalla styrelsens 
förslag för motionen. 
 
Fastighetsförvaltning är en mångfacetterad verksamhet. Det 
måste finnas en balanserad ekonomisk plan som bottnar i det 
praktiska underhållet. När ska olika delar underhållas eller 
bytas? Det finns olika tidsperspektiv att ta hänsyn till. En del 
saker håller 50 kanske 100 år innan det behöver åtgärdas. Annat 
kan behöva bytas redan efter 10 år. Våra trapphus städas en 
gång i veckan. Allt skall skötas och ses över, förr eller senare. 
Det kan vara lätt att skjuta underhållet framför sig. Då får 
”någon annan” i framtiden betala för det vi sliter på. Är det 
bra? Styrelsen har valt, en aktiv förvaltning med kontinuerligt 
underhåll, för att öka livslängden och värdet av våra tillgångar. 
 
STYRELSEN HAR SOM målsättning att ha en jämn och 
förutsägbar årsavgift. Vi tycker inte att styrelsen kan agera 
fritt och ta risker, som man kan göra med sin egen 
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privatekonomi. Det är allas våra gemensamma tillgångar och 
ekonomi som vi ansvarar för, och väljer därför en mer försiktig 
hantering. Alla vi medlemmar tillsammans har en förening som 
äger husen. Föreningens ändamål är att åt oss förvalta detta till 
självkostnadspris. Det finns inget vinstintresse. Förvaltningen 
ska vara kostnadseffektiv och långsiktigt bevara våra tillgångar. 
I praktiken ska det bli ett visst ”överskott”, som vi avsätter till 
den yttre underhållsfonden, för att ha till planerade projekt i 
framtiden. 
 
FÖRENINGENS EKONOMI följs ständigt upp av styrelsen och 
styrelsen har valt att jobba för att under året sänka 
driftkostnaderna, kostnader för planerat underhåll och de 
finansiella posterna. Kostnaden för de planerade underhållen 
kan vi hålla nere genom att medlemmarna hjälper till, 
exempelvis vid målning av uteplatser som vi har tänkt 
genomföra i slutet av augusti alternativt början av september. 
Om vi ska införa ökade kostnader i form av investeringar ska det 
vara investeringar som kan betala tillbaka sig själv inom en 
tidsperiod av upp till 10 år så eventuella förslag från styrelsen 
(propositioner) och medlemmarna (motioner), ser styrelsen 
helst att de är i form av exempelvis frånluftsvärmeåtervinning, 
solceller m.m. som kan återbetala sig själv till föreningens 
tillgångar.    

 
 
Styrelsen 
http://www.hsb.se/malardalen/basilikan 


