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Förya ltn in gs be ri tte]s e

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 81 Västgötaresan i Uppsala (71 6422-2056) får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

Verksamheten

il ilmänt 0172 verksamheten
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet
inom föreningen samt, för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och
behov. främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om
miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen.

Det väsentliga för en bostadsrättsförening är att den har ett positivt kassafiöde över tid. Föreningens
årsavgifter ska täcka kostnader för drift, underhåll och räntekostnader samt utgifter för amortering
av föreningens lån. Föreningen har ett från verksamheten positivt kassaflöde för räkenskapsåret, se
not 1 under Noter.

Vid styrelsens genomgång av budgetförutsättningarna inför 2017 har styrelsen gjort bedömningen
att föreningen kommer att höja årsavgifterna för lägenheter med 1,5 % samt avgiftema för garage
och parkeringar. Detta gäller fr.o.m. 1 januari 2017.

Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 26juli 2001.

För fastighetsskötseln har Granvik Montage & Fastighetsservice anlitats.
för städning har Rent & Fräscht anlitats.
1-lissarna servas av Kone AB.
Ventilationen servas av Upplands Boservice.

Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB.
Vicevärd: Marlene Mäkinen (Fastum)

Revisor i föreningen har varit på HSB:s kurs för revisorer samt att vår valberedare har deltagit i
kursen för valberedare hos HSB i början av hösten.

Styrelsen har under 2016 hållit expeditionen på Västgötaresan 95 bemannad sista tisdagen i
månaden, förutom juli och december. Oppettider är mellan 18:30 - 19:30 för att ge medlemmarna i
föreningen en ökad möjlighet att komma i kontakt med styrelsen, kvittera ut filter till från- och
tilluftsdon samt ställa frågor om det finns.
Även nya medlemmar som köpt en bostadsrätt men ej flyttat in har en möjlighet att komma vid
dessa tillfällen.
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Föreningen har en hemsida där styrelsen lägger ut vad som är på gång. Da••i kan man hitta
föreningens stadgar, ordningsregl er, informationsbiaden samt för föreningen annan relevant
information.
http ://w\v.hsb.se/uppsalakastgotaresan

För feJannii1an är det Jan Granviks mobilnummer ni ringer:
070 - 325 61 26

När det gäller P-plats/ garagekö tar man kontakt med vår nuvarande (2017) vicevärd Torbjörn
Granström på: kundsupportfastum.se alt. brf’8 1 vastgotaresanIive. se
Tel: 018-563240

Under 2016 var Marlene Mäkinen föreningens vicevärd. Fr.o.m. 2017-01-01 har hon bytt tjänst.

Vill man komma i kontakt med styrelsen med frågor, funderingar eller synpunkter är man alltid
välkommen att maila eller lämna ett skriftligt meddelande i brevlådan på Västgötaresan 95.
Styrelsen har maj ladress: brfB 1 vastgotaresan@live.se. Styrelsen tar skriftligen kontakt med
brevskrivarenj’medlemmen.

Föreningens officiella postadress är
HSB Brf 81 Västgötaresan
Västgötaresan 95
754 54 UPPSALA

Föreningens officiella anslagstavla finns på “Torget” Vistgötaresan 4$, där information från
styrelsen anslås.

föreningens samtingslokaler: Västgötaresan 37 har under 2016 varit möjlig att hyra fo kalas och
mindre sammankomster under dagtid och tidiga kvällar till en mindre kostnad. Västgötaresan 95
har under året varit en lokal som styrelsen disponerat för sitt arbete och sammanträden när
expeditionsutrymmet varit för litet. Västgötaresan 30 har frigjorts då det tidigare varit textilt
hantverksrum i föreningen. Under 2017 har styrelsen förhoppningar om att kunna iordningsställa de
tre lokalerna för olika ändamål.

Efter sommaruppehållet påbörjades arbetet med att införa nya stadgar under verksamhetsåret 201 7.
Detta har varit ett stort arbete i föreningen för att få dem att passa vår förening på bästa sätt.

Under året har föreningen anordnat två städdagar. Det planterades urnor i föreningen med växter av
olika slag. grävde sandlådor i lekparkerna, rensade rabatter, röjdes sly och mindre träd, drog fram
sIv och ris. rn.m.
Föreningen bjöd på korv med bröd och kaffe samt en godispåse till barnen. Det är fler och fler som
kommer på föreningens städdagar vilket är mycket trevligt.
Trädfbllning och slyröjning var styrelsens fokusomräde att få till inför dagen i maj. Växtligheten
hade blivit stor och yvig. Sista helgen i november hade föreningen ordnat med en julgransresning
inför första advent.Vi hade återigen en juigran med belysning på Torget under adventstiden 201 6
vilket var uppskattat.
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Styrelsen valde att anlita Växwerket för att genomföra planteringar på några ytor inom föreningen.
Vi böijade vid Västgötaresan 8 och 10. Senare under året genomfördes en plantering vid
Västgötaresan 93. Även trädbeskärning i området har skett.

Ytterligare inköp som gjorts under året är nya soffor 1 föreningen.

Det går numer att betala med sin mobiltelefon på våra betalparkeringar. Easypark är det som
används i området

Det har även placerats en container för textilier på Torget som vi har tömt några gånger.
Utrensning av gamla cyklar i våra cykelfönåd gjordes i slutet av året för att våra bostadsrättshavare
som vill ställa in sin cykel skulle kunna fl plats med dem. Tvättstugoma har storstädats två gånger
under 2016.

Det är föreningens bästa som styrelsen har i blicken, med stöd i styrdokumenten, när vi fattar och
genomför beslut under verksamhetsåret.

Priserna vid överlåtelserna i vår fortsatte stiga under 2016 vilket vi ser som ett gott tecken
-manvillboivårförening.

Under året har det periodvis varit oroligheter i området vilket ledde till ett ökat samarbete med
kommun och Polis.

Väsentliga händelsen under räkenskapsåret
Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till 365 560 kr. Det fria egna
kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till 1 540 493 kr. Planerat underhåll av fastigheterna har
genomförts för 1 529 588 kr.

Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut 11 624 022 kr. Styrelsen föreslår att stämman
avsätter 2373 000 kr till underhållsfonden. Styrelsens förslag till avsättning följer den
rekommenderade avsättningen i underhållsplanen. Styrelsen föreslår också att stämman disponerar
1 529 588 kr ur fonden för täckande av utgifter för genomfört underhåll. Beslutande organ är

jöreningsstämman.

Under året har större åtgärder utförts enligt nedan.
Under den varma perioden av året var det dags för målning av radhus med förråd. Efter att det blivit
blåsbildningar i fasaden på servicehus sköt vi upp årets målning till 2017. Vi bestämde oss för att
utreda detta mer innan vi genomförde nästa etapp.

Utbyten av ej fungerande Rexonetsystem fortlöper i föreningen. Under hösten tog styrelsen beslut
att byta resterande aggregat under våren 2017.

Äldre maskiner i föreningen byts ut i takt med att de slits ut

1januari genomfördes en OVK. Denna ledde till att vi blev tvungna att göra en större genomgång
av vår ventilation än vad det var tänkt. Vi har rensat ventilationskanalema i alla radhus samt
beslutat att byta kvarvarande Rexonetsystem relativt omgående, 2017.
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Utredningen som gjordes i radhusen visade på att det saknades isolering på intagskanaler vilket kan
leda till frys- och fuktskador i våra fastigheter.

Styrelsen tog även beslutet att rensa taken i föreningen från mossa. Detta ledde till att vi var
tvungna att säkra taken innan något företag åtog sig att gå upp och göra arbetet med
mossbekämpningen. Detta gjordes under tidig höst.

Under hösten kunde bostadsrättshavare som hyr garage i föreningen kvittera ut nya nycklar då det
gjordes ett låsbyte på portarna.

Föreningen har även bytt sand i sandlådorna på Västgötaresan 1 och Västgötaresan 8.

1 slutet av hösten beslutade styrelsen att förändra garage- och förrådsarmaturerna så vi kan använda
LED-lampor i dessa. Detta arbete fortsätter under våren 2017.

Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes 9 september 2016, Vid besiktning framkom inga
väsentliga brister.

Planerat underhåll 2017
Vi fortsätter utbyte av äldre uttjänta maskiner i Rexonetsystemet och planerar vara klara under årets
första del.

Närmast i tiden ligger målning av radhusen med tillhörande förråd för att sedan avslutas med
punkthusen 2017. Projektledningen är klar och upphandlingsunderlag för målerifirma har gått ut.
Det delvis genomförda målningsarbetet drar stora kostnader under de närmaste åren. Till detta
kommer även stora kostnader när det gäller underhållet av våra ventilationssystem. Pågående
ventilationsunderhåll i radhus och flerfamiljs beräknas vara klart under tidigare delen av 2017.
Efter detta behöver även ventilationen i punkthus ses över.

Uppsala fastighetstjänst fortsätter under våren med takarbetet i föreningen där man rensar mossan.
Även nedtagning av stora träd görs under vårvintern vilket leder till mer ljus, ökad säkerhet och
mindre mosstillväxt.

Styrelsen räknar även med att kunna genomföra renovering av samlingsalar där det så behövs för
att använda det till olika ändamål.

Under 2016 togs beslut att använda en av lokalerna till övernattning. Fortsatt kalasuthyrning
kommer även den att ske. Hur den tredje lokalen kommer användas har inte fastslagits ännu.
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Medlemsinformation

Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 796 kr per kvm lägenhetsyta och år.
Årsavgiftema ska täcka föreningens löpande kostnader för drift och finansiering samt beräknat
planerat underhåll av fastigheten i enlighet med fastställd underhålispian.

Vid räkenskapsårets början var medlemsantalet 1 81.
Äntal tillkommande medlemmar under räkenskapsåret 25, antal avgående medlemmar under
räkenskapsåret 21.
Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 185.

Under året har 1 9 (20) bostadsrätter överlåtits.
Inom parentes anges anta/föregående år.

Strelsen har följ ande sammansättning:
Viktoria Rydberg ordförande
5 inikka Li imatta-Ohanian vice ordförande
.1 ennv M al ni sekreterare
MaY in Paul usson ledamot
Kent Elmnert ledamot
Stina Eklöf ledamot utsedd av HSB Uppsala

1 tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter
Sinikka Liimatta-Ohanian och Malm Paulusson.

Revisorer har varit Enn Maripuu, vald av föreningen samt BoRevison AB titsedd av HSB Riksförbund.

1 valberedningen ingår fredrik Evestedt, sammankallande.

Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-05-26.
Under året kallade styrelsen till extrastärnma 2016-03-03 på begäran av revisor samt
bostadsrättshavare. Det fanns en oro för samarbetet i styrelsen. Ingen förändring skedde utan
sammansättningen av styrelsen såg efter mötet likadan ut.
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden, ett konstituerande sammanträde. ett
diskussionsmöte kring budget, förberedande möte för stadgar samt fastighetsbesiktning.
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Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

Föreningens fastigheter Sävja 1:23 samt 1:84 har et taxeringsvärde uppgående till 120 751 000 kr,
varav byggnadsvärdet är 78059000 kr. Fastigheterna byggdes 1988-1990.

Föreningen har Ibijande bostadsräts- och uthyningsenheter:
Bostadslägenheter med bostadsräu 1 rok 2 st
medsammanlagdytaavl3l93kvm 2rok 38st

3rok 36st
4rok 33st
Srok 33st

Summa bostadslägenheter 142 st

Garage 66 st
P-platser (varav Il är gästparldng) 37 st
P-plats med motorvärmare 54 st

Byggnaderna är fullvärdesfbrsäkrade hos Folksam. Lägenheterna, invändigt, Mrsfibas av varje
bostadsrättsinnehavare via privata hemlbrsäkringen. Det är särskilt viktigt med
bostadsrättstillägg.
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Flerårsöversikt

Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. 1 “likvida medel” ingår både
penningplaceringar på kort och lång sikt. “Kassalikviditet” visar föreningens betalningsförmåga på
kort sikt. “Överskott för underhåll” är ett mått som visar föreningens möjlighet att finansiera
byggnadens förslitning.

2016 2015 2014 2013
Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm 796 796 796 796
Låneskuld kr/kvm 7 977 8 057 8143 8 227
Likvida medel 14 357 13 450 12 854 11 227
Kassalikviditet i ¾ 452,9 434,1 447,7 375,3
Soliditeti% 19,7 19,2 19,1 18,1
Överskott för underhåll kr/kvm 261 262 142 152
Nettoomsättning 10916 10898 10987 10881
Resultat efter finansiella poster 366 -35 1 407 218
Årets resultat 366 -35 1 405 218
Eget kapital 26 357 25 992 26 027 24 622

varav underhålisfond 11 624 11 596 10 084 9 473
Utfört underhåll 1 530 1 949 548 920

Definitioner n)’ckettct!
Genomsnittlig årsavgij? bostäder kr/kvm beräknas på årsavgiftema exklusive eventuellt separat
debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
Låneskidd kr/kvm. föreningens totala fastighetslån fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler.
Likvida medel består av föreningens placeringar, banktillgodohavanden och avräkningskonto hos
HSB Uppsala samt klientmedelskonto hos Upplands Boservice AB.
Kassalikviditet beräknas som omsättningstillgångar exklusive lager och förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter i förhållande till kortfristiga skulder.
Soliciitet beräknas som justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Överskott/år underhåll kr/kvm beräknas utifrån årets resultat +avskrivningar + planerat underhåll
per kvm-yta för bostäder och lokaler.
A/eltoomsätlning - de olika delposterna redovisas i not “nettoomsättning”.
Resultat efier finansiella poster och årets resultat — se resultaträkningen.
Eget kapital och underhålljönd - se balansräkningens skuldsida,
Ut/år! underhåll visar utfört planerat underhåll i enlighet med föreningens stadgar.
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Förändring i eget kapital

Medlems Upplåtelse Fond mr yttre Balanserat Redovisat
insatser anifter underhåll resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång enligt
&stställdbalansrälming 13192963 - 11595893 1238379 -35318 25991917
Resuhatdisposition enligt
stämmobeslut:
Resenering fond fbr yttre underhåll 1 977 000
Ianspråktagande av fond mr yttre
underhåll -1 948 871
Balanserasinyräkning 43446 35318

Upplåtelse av ny bostadsrätt -

Åretsresultat

_______

—

_______ ______

365560 365560

Beloppvidåretsutgång 13192963 2 11624022 1174933 365560 26357478

Resultatdisposition

Till tbreningsståmmans f&fogande står INjande medel:

Balanserat resultat 1174933
Årets resultat 365 560

Att disponera 1 540 493

Styrelsen fbreslår att medlen disponeras enligt fNjande
1111 mreningens underhålisfond avsAtts enligt plan 2373 000
Uttag ur fbreningens underhållsfond mr uff&t underhåll -1 529 522
Balanserat resultat 697 081

Summa 1 540 493

Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av Ibreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
årets utgång framgår av efteriNjande resultat- och balansräkning.
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Resultatriikning Not 2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

RörcIseintikter
Nettoomsättning 3 10 916 299 10 $98 354

Summa rirelseintäkter 10916299 10 898 354

Rö relsekos tu a der
Drift- och underhållskostnader 4 -6 48$ 464 -6 132 344
Övriga externa kostnader 5 -46 $20 -49 696
Personalkostnader och arvoden 6 -74 58$ -88 278
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -1547 241 -1 547 241

Summa rörelsekostnader -8 157 113 -7 $17 559

Rörelseresultat 2 759 186 3 080 795

Finansiella poster 7
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 557 Il 7 173
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 417 183 -3 233 226

Summa finansiella poster -2 393 626 -3 116 113

Resultat efter finansiella poster 365 560 -35 318

Resultat före skatt 365 560 -35 318

Årets resultat 365 560 -35 318
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Balansnilkning

Tillgångar

Anhäggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anldggningstlllgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningsfillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Avgifis, hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Korffristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Summa omsäftningsfillgångar 14615 808 13 684 941

SUMMATILLGÅNGAR 133734814 134351 189

Not 2016-12-31 2015-12-31

8 119118506 120665748

119118506 120665748

9 500 500

500 500

119119006 120666248

59438 41 568
10 9207449 8314596
11 199711 192920

9466598 8549084

12 5149210 5135857

5149210 5135857
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Ba]ansriikning Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 13192 963 13 192 963
Fond för yttre underhåll 11 624 022 11595 893

Summa bundet eget kapital 24 216 985 24 78$ $56

fritt eget kcipital
Balanserat resultat 1174 933 1 23$ 379
Årets resultat 365 560 -35 31$

Summa fritt eget kapital 1 540 493 1 203 061

Summa eget kapital 2635747$ 25 991 917

Långfnstzga sk tt/der 13
Ovriga skulder till kreditinstitut 104 144 776 105 206 893

Summa långfristiga skulder 104 144 776 105 206 $93

Kortfristiga sk tt/der

Ovriga skulder till kreditinstitut 13 1 092 924 1 093 $68
Leverantärsskulder 515 452 426 531
Skatteskulder 68 290 39 066
Ovriga skulder 14 167 462 78 627
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 38$ 432 1 514 287

Summa kortfristiga skulder 3 232 560 3 152 379

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER 133734814 134351 189
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Noter

Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmänna redovisiiingsprmciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
(BFN) allmänna råd, BFNAR 2016:10 årsredovisning i mindre företag.

Redo visn ings- och värderingsprin ciper

Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till
anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar.

Fastigheter
Avskrivning av byggnader sker enligt en 100-årig linjär avskrivningsplan varav återstår 74 år.
Staketet skrivs av enligt en 20-årig linjär avskrivningsplan varav det återstår 15 år.

Jnkomstskcttt

1 en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar,
samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av
eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 22,0 procent.

förenklat kassajlöcle 2016 2015
Resultat efter finansiella poster 365 560 -35 318
Tillkommer avskrivningar 1 547 241 1 547 241
Ökning/minskning av långfristiga skulder -1 063 061 -1133 579
Årets förenklade kasstflöde 849 740 378 344

Resultat efter finansiella poster justeras genom att avskrivningama (som inte innebär någon
utbetalning) ersätts av föreningens amorteringar (som är en utbetalning). Förenklat kassaflöde är
relevant under förutsättning att amorteringstakten på föreningens lån är i överensstämmelse med
tillgångarnas beräknade livslängd.

Not 2 Evcntuatförpliktelse

2016-12-31 2015-12-31

Föreningsavgäld 2 121 900 2 12] 900

Redovisat värde 2 121 900 2 121 900
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Upplysningar till rcsultatrikningen

Not 3 Nettoomsättning

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Ärsavgifter bostäder 10 504 682 10 504 664
1-lyresintäkter garage 208 170 209 250
Hyresintäkter p-platser 161 724 155 745
Overlåtelseavgift 23 16$ 9750
Pantförskrivningsavgift 15 41$ $ 435
Ovriga intäkter 3 137 10510

Summa nettoornsättning 10 916 299 10 $98 354

Not 4 ])rift- och underhl]skostnadcr

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Driftkostn ader
fastighetsskötsel 427 116 40$ 465
Serviceavtal 19 010 21192
Entreprenadstäd 139 052 0
Besiktningskostnader 0 5 201
Snörenhållning 28 381 9 750
Förbrukningsmaterial 17 011 11 707
Reparationer 715 529 261 396
Elavgifter 259 613 270 392
Uppvärmning 1 381 56$ 1 410 581
Vatten och avlopp 425 $67 394 $75
Sophämtning 275 231 244 062
fastighetsförsäkringar 95 075 90 54$
Kabel-T’v’. bredband mm 101 406 93 672
Fastighetsskatt/fastighetsavgift 607 240 573 760
Administrativ förvaltning enligt avtal 143 084 140 331
Vicevärclstjänster enl avtal 264 992 197 840
Ovriga externa tjälister. drift 3 338 4 385
Studie- och fritidsverksamhet 8 244 876
Medlems- och Föreningsavgifter 42 900 42 900
Ovriga driftskostnader 2 947 1 540

Summa driftkostnadcr 4958876 4 183 473
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2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Un derh ållskostn acier
Planerat underhåll tak 622 $40 0
Planerat underhåll fasad 0 1161 08$
Planerat underhåll mark 27 $79 127 014
Planerat underhåll ventilation 800 744 380 409
Planerat underhåll el-installationer 0 230 360
Planerat underhåll vatten och avlopp 0 50 000
Planerat underhåll lås-system 7$ 125 0

Summa ttnderhållskostnader 1 529 588 1 948 87]

Summa fastighets- och driftkostnader 6 488 464 6 132 344

Not 5 Övriga externa kostnader

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Förbrukningsinventarier o dyl. 26 294 15 795
Telefon och porto 154 5 097
Tidninar och tidskrifter, reklam 0 330
Konsultarvoclen 9097 17 886
Revisionsarvode extern revisor 11 275 10 588

Summa övriga externa kostnader 46 $20 49 696

Not 6 Personalkostnader och arvode;i

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Stvrelsearvoden 4$ 176 63 077
Arvoden föreningsrevisor 4 000 4 000
Arvode valberedning 5 000 5 000
Ovriga arvoden 0 2 000
Arbetsgivaravgifter och löneskatter 17412 14 201

Summa persona]kostnader och arvoden 74 58$ 8$ 278

Föreningen har ingen anställd personal.
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Not 7 Finansiella poster

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Ränteintäkter från avräkruing, bank och dyl. 11 940 5 096
Ränteintäkter från placeringar 10 938 Il 0 610
Ränteintäkter av hyres- och kundfordringar 679 135$
Ränteintäkter från skattekonto 0 1 09
Räntekostnader -2417 183 -3 233 286

Summa finansiella poster -2393626 -3116113

Upplysningar till balansräkningen

Not $ Byggnader och mark

2016-12-31 2015-12-31

Byggnader, ingående anskaffningsvärde 126 38$ 041 126 388 041
Ingående avskrivning på byggnader -13 624 294 -12 077 052
Årets avskrivningar, byggnader -1 547 241 -1 547 241

Bokförda värden byggnader 111 216 506 112 763 748

Mark 7 902 000 7 902 000

Utgående redovisat värde byggnader och mark 119 118 506 120 665 748

Taxeringsvärde byggnad 78 059 000 76 161 000
Taxeringsvärde mark 42 692 000 40 562 000

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2016-12-31 2015-12-31

Andel i ]-ISB Uppsa]a 500 500

Summa andra lngfr. v.pappersinnehav 500 500



HSB Brf 81 Västgötaresan i Uppsala 17(20)
716422-2056

Not 10 Övriga fordringar

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Avräkning klientmedelskonto 1 057 445 4 021 282
1 avräkning med HSB Uppsala 8 149 828 4292 613
Skattekonto 176 701

Summa övriga fordringar 9207449 $ 314 596

Not 11 Förutbetaida kostnader och uppiupna intäkter

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Kostnader för vatten och avlopp 34 753 0
Sophämtningskostnader 16 999 0
Försäkringspremier 95 075 95 075
Kabel-TV avgifter m.m. 23 833 23 384
Förvaltningsavtal 24 325 72 046
Upplupna ränteintäkter 4 726 2 415

Summa förutbet kostn och uppi intäkter 199 711 192 920

Not 12 Övriga kortfristiga placeringar

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

HSB Uppsala, bunden placering 5 149 210 5 135 857

Summa övriga kortfristiga placeringar 5 149 210 5 135 $57

Kortfristiga placeringar med följande villkor:
Ränta Löptid Belopp

1-ISB Uppsala. bunden placering 0,5 ¾ 2017-10-23 5 149 210
5 149 210
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Not 13 Skulder till kreditinstitut

2016-12-31 2015-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut 105 237 700 106 300 761

Summa långfristiga skulder 105 237 700 106 300 761

Ställda säkerheter
fastiglietsinteckning 120 345 000 120 345 000
Föreningsavgäld 0 2 121 900

Summa ställda säkerheter 120 345 000 122 466 900

Skulder till krediti nstitut fördelat med nedanstående villkor:
Räntan är Lånebelopp

Långivare Ränta ¾ bunden tom 2016-12-3 1
Handelsbanken 4,23 2018-09-01 18 705 260
Handelsbanken 1,25 2019-01-30 23 362 251
Handelsbanken L70 2021-03-01 7405254
Handelsbanken 1,40 2020-03-30 9 349 725
Handelsbanken 339 2017-09-01 9 628 057
Handelsbanken 3.06 2017-03-30 Il 618 114
Handelsbanken IiS 2017-03-01 1 581 653
Handelsbanken L70 2017-03-01 Il 232 251
Handelsbanken 1.40 2021-03-01 12355135
Summa 105 237 700
Avgår kortfristig del (nästa års amortering) -1 092 924
Totalt 104 144 776

Beräknad skuld till kreditgivare om 5 år 99 773 080

Not 14 Övriga skulder

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Momsskuld 3 156 3156
Fond för inre underhåll 51 246 53 088
Källskatt för arvoden och personallöner 10 363 12 211
Avräkning sociala avgifter 10 857 10 172
Övriga kortfristiga skulder 91840 0

Summa övriga skulder 167 462 78 627
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intikter

2016-01-01 2015-01-01
-2016-12-31 -2015-12-31

Löner och arvoden 4 000 4 000
Ärbetsgivaravgifter 1 257 1 257
Reparationskostnader 0 50 000
Arvode revison 11000 10600
Elavgifier 33214 13112
Uppvärrnningskostnader 175 956 189 618
Förutbetalda hyror och avgifter 799 156 868 496
Upplupna räntekostnader 363 849 377 204

Summa uppi kostti och förutbet intikter 1388432 1 514 287



HSB Brf8l Vistgötaresan i Uppsala
716422-2056

20(20)

Uppsala %O/--_Q

Viktoria Rydberg

Jennv rvlalni

Malm Paulusson

Sinikka Liimatta-Ohanian

Kent Elrnnert

Stina Eklöl’

Vår revisioT1sherit lse har ffimnats 2öfl __

Av ffireningen vald revisor
Nicias Wärenfeldt
BoRevision AB. Utsedd av HSB





Revision s berättelse
Till föreningsstämman HSB Bd 81 Västgötaresan i Uppsala org.nr. 716422-2056

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bd 81
Västgötaresan Uppsala för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvallningsberättelsen är törenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentlighefer eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på tel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden, Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig fetaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller tel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhet sfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergtipande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upptysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Den föreningsvalda revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.



Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf 81 Västgötaresan i
Uppsala för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund hari övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och äverträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner Uppsala den U / 2017

beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdeln
innefattar detta bland annat en bedömning av om utd gen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens vor
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersaltningsskyldighet mot
föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyläighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.

Niclas Wärenfeldt

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

Enn maripuu

Av föreningen vald revisor
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OM FÖRENINGEN

§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte

Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening 81 Västgötaresan i Uppsala. Styrelsen har
sitt säte i Uppsala

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter
för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att
framja studie och fritidsverksamhet inom bostadsrattsforeningen samt for att starka gemenskapen
och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglihetmd
anknytning till boendet. Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka
för en långsiktig hållbar utveckling.

Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen, som en medlem har på grund avupIåte(sen.
Medlem som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

J\O
§ 3 Samverkan

Bostadsrättsföreningen ska vara medlem i en HSB-förening, detfö1j?kaflad HSB. HSB ska vara
medlem i bostadsrättsfäreningen.

Bostadsrattsforeningens verksamhet ska bedrivas i samverkarte HSB
Bostadsrattsforeningen bor genom ett sarskilt tecknat avtal uppdra at HSB att bitrada

bostadsrattsforeningen i forvaltningen av dess angelagenheter och rakenskaper

OVERGÄNG AV BOSTADSRATT OCH MEDLEMSKAP

§ 4 Formkrav vid overlatelse

Ett avtal om overlatelse av bostadsratt genom kop ska upprattas skriftligen och skrivas under av
saljare och kopare Kopehandlingen ska innehalla uppgift om den lagenhet som overlatelsen avser
samt ett pris Motsvarande galler vid byte och gava

Om överlåtelseavtalet inte uppfyllerformkraven är överlåtelsen ogiltig.

§ 5 Ratt till medlemskap

Intrade i bostadsrattsforeningen kan beviljas den som ar medlem i HSB och
1 kommer att erhalla bostadsratt genom upplatelse i bostadsrattsforeningens hus eller
2 overtar bostadsratt i bostadsrattsforeningens hus
Om en bostadsratt har overgatt till bostadsrattshavarens make far maken nekas medlemskap i

bostadsrattsforeningen endast om maken inte ar medlem i HSB Vad som nu sagts far motsvarande
tillampning om bostadsratt till bostadslagenhet overgatt till annan narstaende person som varaktigt
samranodde med bostadsrattshavaren

De? s&m en bostadsratt overgatt till far inte nekas intrade i bostadsrattsforeningen om de villkor
för ridlemskap som föreskrivs i denna paragraf är uppfyllda och bostadsrättsföreningen skäligen bör
godta honom eller henne som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att
bosätta sig permanent i bostadslägenheten har bostadsrättsföreningen i enlighet med
bostadsrättföreningens ändamål rätt att neka medlemskap.

Medlemskap får inte nekas på diskriminerande grund.

Juridiska personer

HSB ska beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål
får nekas medlemskap. Kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får inte
nekas medlemskap.
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En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen måste ha samtycke av
bostadsrättsföreningens styrelse för att genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet
som inte är avsedd för fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning om den juridiska personen hade panträtt i bostaden eller vid förvärv som görs av en
kommun eller ett landsting.

§ 6 Andeisförvärv

Den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet ska beviljas medlemskap om bostadsrätten
efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende
närstående personer.

§ 7 Familjerättsliga förvärv

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och
förvärvaren inte antagits till medlem, får bostadsrättsföreningen uppmana förvärvaren att inom sex
manader fran uppmaningen visa att nagon som inte far nekas medlemskap i bostadsrattsforeningen har
forvarvat bostadsratten och sokt medlemskap Om uppmaningen inte foljs far bostadsratten
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för förvärvarens räkning.

§ 8 Ratt att utova bostads ratten

Nar en bostadsratt overgatt till ny innehavare far denne utova bostadsratten endast om han eller
hon ar medlem eller beviljas medlemskap i bostadsrattsforeningen

Ett dodsbo efter en avliden bostadsrattshavare far utova bostadsratten trots att dodsboet inte ar
medlem i bostadsrattsforeningen Tre ar efter dodsfallet far bostadsratfo(eningen uppmana
dodsboet att inom sex manader fran uppmaningen visa att bostadsatter har ingatt i bodelning eller
arvskifte eller att nagon som inte far nekas medlemskap i bostadsrattsforeningen har forvarvat
bostadsratten och sokt medlemskap Om uppmaningen inte foljsfai bostadsratten tvangsforsaljas for
dodsboets rakning enligt bostadsrattslagen

En juridisk person som har pantratt i bostadsratten och forvarvet skett genom tvangsforsaljning
eller vid exekutiv forsaljning kan tre ar efter forvarvet uppmanas att inom sex manader visa att
nagon som inte far nekas medlemskap i bostadsrattsforeningen har forvarvat bostadsratten och sokt
medlemskap 5

§ 9 Provning av medlemskap

Fraga om att anta en medlem avgors av styrelsen
Styrelsen ar skyldig att avgora fragan om medlemskap inom en manad fran det att skriftlig och

fullständig ansökan om medlemskäp tagits emot av bostadsrättsföreningen.
För att pröva frågan ommedlemskap kan bostadsrättsföreningen komma att begära

kreditupplysning avseende sokanden

§ 10 Nekatrnedlemskap

En overlatelse ar ogiltig om den som bostadsratten overgatt till nekas medlemskap i

bostadsättsföreningen.
Enligt bostadsrattslagen galler sarskilda regler vid exekutiv forsaljning och tvangsforsaljning

AVGIFTER TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

§ 11 Insats och årsavgift
Årsavgiften fördelas mellan bosiadsrättslägenhetenia i förhållande till lägenheternas insatser. Ärsavgifien
ska täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet. Ärsavgiftens storlek ska medge att reservering för
underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhå]lsplan. Om inre fond finns

ingår även fondering för inre underhåll.
Insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämma. Regler för giltigt beslut anges i

bostadsrättslagen.
Styrelsen beslutar Om årsavgifien storlek. Ärsavgilen betalas månadsvis senast sista vardagen före

varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår
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dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen ti]l dess full betalning sker
samt pämiinelseavgift och inkassoavgiö enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.

1 ärsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämlning eller
konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För in formationsöverföring kan ersättning bestämmas
till lika belopp per lägenhet.

§ 12 Uppltelse-, överltelse- och pantsättningsavgift samt avgift för
andrahandsupplåtelse

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 procent av

prisbasbeloppet.
Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst en procent av

prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet bestams enligt socialforsakringsbalken och faststalls for overlatelseavgift vid ansokan

om medlemskap och for pantsattningsavgift vid underrattelse om pantsattning
Avgift for andrahandsupplatelse kan tas ut efter beslut av styrelsen Bostadsrattsforeningen far ta ut

avgift för andrahandsupplätelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbloppet per

at Om en lagenhet upplats under en del av ett at beraknas den hogsta tillatna avgiften efterdet antal
kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Bostadsrattsforeningen far i ovrigt inte ta ut sarskilda avgifter for atgarder som
bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning.

FORENINGSSIAMMAN

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning :

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tideni januari-- 31 december.

Senast sex veckor fore ordinarie foreningsstamma ska styrelsen till revisorerna lamna
arsredovisning Denna bestar av forvaltningsberattelse resultatrakning balansrakning och
tillaggsupplysningar

e. 4,

§ 14 Foreningsstamma

Foreningsstamman ar bostadsrattsforeningens hogsta beslutande organ
Ordinarie toreningsstamma ska hallas inom sex manader efter utgangen av varje rakenskapsar
Extra foreningsstamma ska hallas nar styrelsen finner skal till det Extra foreningsstamma ska ocksa

hallas om det skriftligen begars av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rostberattigade
Begaran ska ange vilket arende som ska behandlas

Foreningsstamman far besluta att den som inte ar medlem ska ha ratt att narvara eller pa annat satt

folja forhandlingarna vid foreningsstamman Ett sadant beslut at giltigt endast om det bitrads av
samtliga rostberattigade som at narvarande vid foreningsstamman

Ombud, bitracen och andra stammofunktionarer har alltid ratt att narvara vid foreningsstamman

§15 Mqtioner
\‘4\ ...

MéJe’m: som önskar visst arende behandlat pa ordinarie foreningsstamma, ska skriftligen anmala

rdetill styrelsen före januari månads utgång.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på

fören i ngsstä mm an.
Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor

före föreningsstämman.
Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse

ska enligt lag vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel.
Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.
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§ 17 Dagordning

Ordinarie föreningsstärnma

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. föreningsstämmans öppnande

2. val av stämmoordförande

3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. godkännande av röstlängd

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8. val av minst två rösträknare

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. genomgång av styrelsens ärsredovisning
•\:

11 genomgang av revisorernas berattelse

12 beslut om faststallande av resultatrakning och balansrakning

13 beslut i anledning av bostadsrattsforeningens vinst eller forlust enligt den faststallda

balansrakningen
14 beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter

15 beslut om arvoden och principer for andra ekonomiska ersattningar forstyrelsens

ledamoter revisorer valberedning och de andra fortroendevalda som valts av

foreningsstamman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17. val av styrelseledamoter och suppleanter

18 presentation av HSB ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant

20. val av revisor/er och suppleant - .

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen r.*

22. val av valberedning, en ledamot utses till valberdningens ordförande

23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

som angivits i kallelsen
25 foreningsstammans avslutande

Extra foreningsstamma

Pa extra foreningsstamma ska kallelsen utover punkt 1 9 ovan ange de arenden som ska

behandlas

§ 18 Rostratt, ombud och bitrade

Pa foreningsstamma har vaije medlem en rDst Innehar flera medlemmar bostadsratt gemensamt

har de tillsammans en rost Innehar en medlem flera bostadsratter i bostadsrattsforeningen har

medlemmen en rost

Medlem sqm inte betalat forfallen insats eller arsavgift har inte rostratt

‘SEn medlems ratt vid foreningsstamma utovas av medlemmen personligen eller den som ar

rödlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år

från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får medföra ett valfritt biträde.

§ 19 Röstning

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna

eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträdet.

Vid petsonval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom

lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser lag.

Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel)

vid sluten omröstning anses inte röstning ha skett.
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§ 20 Protokoll vid fören ingsstämma

Ordföranden vid föreningsstämman ska se till att det förs protokoll.

Ifråga om protokollets innehåll gäller att;

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,

2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt

3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.

Protokollet ska undertecknas av stämmoordföranden och av valda justerare.

Senast tre veckor efter föreningsstämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos

bostadsrättsföreningen för medlemmarna.

Protokoll ska förvaras betryggande.

STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING

§ 21 Styrelse

Styrelsen bestar av lagst tre och hogst elva styrelseledamoter med hogst fyra suppleanter Av

dessa utses en styrelseledamot och hogst en suppleant for denne av styrelsen for HSB

Föreningsstämman väljer övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om heihy styrelse väljs

av foreningsstamman ska mandattiden for halften eller vid udda tal narmast hogre antal vara ett ar

§ 22 Konstituering och firmateckning

Styrelsen konstituerar sig sjaiv och utser inom sig ordforande vice ordforande och sekreterare

Styrelsen utser ocksa organisator for studie och fritidsverksamheten inom bostadsrattsforeningen

Bostadsrattsforeningens firma tecknas av styrelsen Styrelsen kan utse hogst fyra personer varav minst

tva styrelseledamoter att tva tillsammans teckna bostadsrattsforeningens firma

§ 23 Beslutförhet .

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som

styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstandeförenar sig om. Vid lika röstetal gäller den

mening som styrelsens ordforande bitrader Nar minsta antal ledamoter ar narvarande kravs

enhallighet for giltigt beslut

§ 24 Protokoll vid styrelsesammantrade

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska justeras av ordföranden för

sammanträdet och den ytterliare ledamot som styrelsen utser.

Styrelseledamot har rättatt få avvikande mening antecknad till protokollet.

Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över

mojligheten att Iata annan ta del av styrelsens protokoll

Protokoll ska foöiaras betryggande Protokoll fran styrelsesammantrade ska foras i nummerfoljd

Senast tre veckor efter styrelsesammantrade ska det justerade protokollet ha lamnats till styrelsens

ledamote och dn foreningsvalde revisorn

§ 25 Reviorer

Revisorerna ska till antalet vara lagst tva och hogst tre samt hogst en suppleant Av dessa utses

alItirrevisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa

ordirie föreningsstämma.
Revisorerna ska bedriva sitt arbete sä att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad

senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie

föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen.

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar

i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den

föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

§ 26 Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning.

Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två

ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.



Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska

tillsätta.
Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslä principer för andra

ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

FONDERING OCH UNDERHÅLL

§ 27 Fonder

Yttre fond

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för yttre underhåll.
Styi etsen ska i enlighet med uppi attad undet h3llsplan i eset veta i espektive ta inspi ak medel fm ytti e

underhåll

Inre fond \

Bostadsrättsföreningen kan ha fond Pir inre underhåll av bostadsröttslägenheter.
Ovet fot ing till fond foi inte undet hall bestams av styi elsen .

Bost’tdstattshavaie fåi fot 9tt bekosti no. undeih ll tv lagenhet anvanda sig av dei döl av fonden som
tillhoi bostadsi attslagenheten
Bostadsi attslagenhetens andel av fonden hest ims utifi an fot h ill’tndet mellan insatsen fot lagenheten

och simtliga msatsei fot bostadsi attslagcnhetei 1 bostdsi tttsfoi enincn med tvd’ag fot gjoi da uttag

§ 28 Underhålispian

Styrelsen ska
..

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av.underhåll av bostadsrättsföreningens

fastighet,
2 arligen budgetera for att sakerstalla att tillrackliga medel finns for underhall av

bostadsrattsforeningens fastighet

3 se till att bostadsrattsforeningens egendom besiktigas 1 lamplig omfattning och i enlighet

med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt

4. regelbundet uppdatera underhållsplanen.

§29 Over-och underskott

Det över- eller underskott somkan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet ska, efter

underhållsfondering, balanseras ny räkning.

BOSTADSRATTSFRÅGOR

§ 30 Utdrag urlägenhetsförteckning

Bostadsrattshavare har ratt att fa utdrag ur lagenhetsforteckningen betraffande sin bostadsratt

Utdraget ska nge:

1 laenhetens beteckning belagenhet rumsantal och ovriga utrymmen
dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för
upplåtelsen,

3. bostadsrättshavarens namn,
4. insatsen för bostadsrätten,
5. vad som finns antecknat rörande pantsättning av bostadsrätten, samt
6. datum för utfärdandet.

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att

bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta

åtgärderna. Bland annat medför detta ansvar gentemot föreningen för sådana åtgärder lägenheten

som vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten.
Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och

reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en

8



motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i
förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande
installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för
informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De
åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

Till lägenheten här bland annat:

1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för
att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för
fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,

2. icke bärande innerväggar,
3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis:

sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin;
bostadsrattshavaren svarar ocksa for vattenledningar avstangningsventiler och
forekommande fall anslutningskopplingar pa vattenledning till denna inredning

4 lagenhetens innerdorrar med tillhorande lister foder karm tatningslister
5 insida av ytterdorr samt beslag handtag gangjarn tatningslister och brevinkast, -.

6 glas i fonster och dorrar samt sprojs pa fonster och i forekommande fall is1erglaskasset
7 till fonster och fonsterdorr horande beslag handtag gangjarn tatning strsamt malning

bostadsrattsforeningen svarar dock for malning av utifran synliga delar av
fonster/fonsterdorr

8 malning av radiatorer och varmeledningar
9 ledningar for avlopp gas vatten och anordningar for informationsoverforing till de delar de

ar synliga i lagenheten och betjanar endast den aktuella lageneten
10 armaturer for vatten (blandare duschmunstycke med mera) inklusive packning

avstangningsventiler och anslutningskopplingar pa vattenledning
11 klamringen runt golvbrunnen rensning av golvbrunn och vattenlas
12 eldstader och braskaminer
13 koksflakt kolfilterflakt spiskapa ventilatisdon och ventilationsflakt om de inte ar en del

av husets ventilationssystem Installation av anordning som paverkar husets ventilation
kravet styrelsens tillstand

14 sakringsskap samtliga elledningar i lagenheten samt brytare eluttag och fasta armaturer
15 brandvarnare samt
16 elburen golvvarme och handdukstork som bostadsrattshavare forsett lagenheten med

Ingar i bostadsrattsupplatelsen forrad garage eller annat lagenhetskomplement har
bostadsrättshavaren samma;underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för
lagenheten enligt ovan Dtta galler aven mark som ar upplaten med bostadsratt

Om lagenheten ar utrJstad med balkong altan eller hor till lagenheten mark/uteplats som at
upplaten med bostadsratt svarar bostadsrattshavaren for renhallning och snoskottning For
balkong/altan svarar bostadsrattshavaren for malning av insida av balkongfront/altanfront samt golv
Malning utfos enligt bostadsrattsforeningens instruktioner

Bostad’räfta,aren ansvarar för reparationer av sådana anordningar, t ex inglasningar, altantak,
markise forad o dyl samt staket och spaljeer som denne eller tidigare innehavare av bostadsratten
forsett balkonger och/eller uteplatser med Om lagenheten at utrustad med takterrass ska
btadättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras.
vi avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens

anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i sådan

lägenhetsutrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar för enligt denna
stadgebestämmelse eller enligt lag.

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, med
undantag för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31, är väl underhållet och hålls i gott skick.

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande:
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1. ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har
försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade
stamledningar),

2. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som
bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak,
lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg,

3. radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten
med,

4. rökgängar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela
ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör
del av husets ventilation, samt

5. ytterdörr med lås och nycklar samt i förekommande fall för brevlåda, postbox och staket.

§ 33 Brand- och vattenledningsskada samt ohyra

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utstrmmande.
tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med
bostadsrättslagen.

Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

§ 34 Bostadsrattsforeningens overtagande av underhaflsatgard

Bostadsrättsföreningen får utföra reparation samt byta inredning och utrustnig’scrn

bostadsrättshavaren enligt § 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska fattasavföreningsstämma och får
endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll elTer ombyggnad av
bostadsrättsföreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet

Om ett beslut som fattats pa foreningsstamma innebar att en lagenhet som upplatits med
bostadsratt kommer att forandras eller i sin helhet behova tas i ansprak av bostadsrattsforeningen
med anledning av en om eller tillbyggnad ska bostadsrattshavaren ha gatt med pa beslutet Om
bostadsrattshavaren inte ger sitt samtycke till forandringen blir beslutet anda giltigt om minst tva
tredjedelar av de rostande har gatt med pa det och beslutet dessutom har godkants av
hyresnamnden

§ 36 Avhjalpande av brist

Om bostadsrattshavaren forsummar sitt ansvar for lagenhetens skick sa att annans sakerhet
aventyras eller det finns risk for omfattande skador pa annans egendom och inte efter uppmaning
avhjalper bristen i lagenhetens skick sa snart som mojligt far bostadsrattsforeningen avhjalpa bristen
pa bostadsrattshavarens bekostnad

§ 37 Ingrepp i Iagenhet

Bostad”rattshayaren far inte utan styrelsens tillstand 1 lagenheten utfora atgard som innefattar
1 inep i en barande konstruktion
2 andring av befintliga ledningar for avlopp varme ventilation gas eller vatten eller

3\ai1an vasentlig forandring av lagenheten
Styrelen far bara vagra att medge tillstand till en atgard som avses i forsta stycket om atgarden ar

till påaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

§ 38 Användning av bostadsrätten

Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte
utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även övrigt vid sin användning av
lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför
huset.

Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av de som
hör till bostadsrättshavarens hushåll, de som besöker bostadsrättshavaren som gäst, någon som
bostadsrättshavaren har inrymt eller någon som på uppdrag av bostadsrättshavaren utför arbete i
lägenheten.
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Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse
med ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Om det förekommer störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren
tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Det gäller inte om bostadsrättshavaren sägs
upp med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra
får detta inte tas in i lägenheten.

§ 39 Tillträde till lägenheten

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för
tillsyn eller for att utfora arbete som bostadsrattsforeningen svarar for eller for att avhjalpa brist nar
bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick.

Nar bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsratten eller nar bostadsratten ska tvangsforsaljas ar
bostadsrattshavaren skyldig att Iata lagenheten visas pa lamplig tid Bostadsrattsforeningen ska se till
att bostadsrattshavaren inte drabbas av storre olagenhet an nodvandigt

Bostadsrattsforeningen har ratt att komma in i lagenheten och utfora nodvandiga atgarder for att
utrota ohyra i huset eller pa marken

Om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade nar bostadsrattsforeningen har ratt till det kan
bostadsrattsforeningen ansoka om sarskild handrackning vid kronofogdemyndighete}

.., \,.

‘%
§ 40 Andrahandsupplåtelse

En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till aan for sjalvstandigt brukande
endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsenssamtycke bör begränsas till viss tid och ska
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för uppIåtelsej öch bdtadsrättsföreningen inte har någon
befogad anledning att vagra samtycke.

Om inte samtycke till andrahandsupplatelse lams av styrelsen far bostadsrattshavaren anda upplata
sin lagenhet i andra hand om hyresnamnden lamnar sitt tillstand

När en juridisk person innehar en b’ostdslagenhet kan samtycke till andrahandsupplatelse endast
nekas om bostadsrattsforeningen har eogad anledning

Samtycke till andrahandsup,’telse behovs inte

• om en bostadsratt har fovarvat vid exekutiv forsaljning eller tvangsforsaljning enligt
bostadsrattslagen av en juridisk person som hade pantratt 1 bostadsratten och som inte antagits till
medlem i bostadsrattsforeningen eller

• om lager avsedd for permanentboende och bostadsratten till lagenheten innehas av en
kommuQr’ttJandsting.

_Naramtycke inte behovs ska bostadsrattshavaren genast meddela styrelsen om
andra ha ids upp1 a telsen

§ 41 Inrymma utomstående

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra
men för bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i bostadsrättsföreningen.

§ 42 Ändamål med bostadsrätten

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Bostadsrättsföreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för

bostadsrättsföreningen eller någon medlem i bostadsrättsföreningen.
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§ 43 Avsägelse av bostadsrätt

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast etter två år frän upplåtelsen och
därigenom bli fri från sina törpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen ska göras skriftligen hos
styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till bostadsrättstöreningen vid det månadsskifte som
inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts 1
avsägelsen.

§ 44 Förverkandegrunder

Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt och som tilitratts ar forverkad och
bostadsrattsforeningen har ratt att saga upp bostadsrattshavaren till avflyttning enligt foljande

1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift
‘.

om bostadsrattshavaren drojer med att betala insats eller upplatelseavgift utover tva vecor fran
det att bostadsrattsforeningen efter forfallodagen anmanat bostadsrattshavaren att fullgora sin
betalningsskyldighet

2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift for andrahandsupplåtelse, när

det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter törtallodagen eller, när det gäller en lokal, mer
an tva vardagar efter forfallodagen

3. Olovlig upplåtelse i andra hand
om bostadsrattshavaren utan nodvandigt samtycke eller tillstand upplater lagenheten i andra hand

4. Annat ändamål
om lagenheten anvands for annat andarnal an det avsedda

5 Inrymma utomstaende
om bostadsrattshavaren inrymmer utomstaende personer till men for bostadsrattsforeningen eller

annan medlem,

A%6. Ohyra
om bostadsrattshavaren e’ler den som lagenheten upplatits till i andra hand genom vardsloshet ar

vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller om bostadsrattshavaren genom att inte utan oskaligt
dröjsmål underrätsiirlsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

7 Vanvard, storningar och liknande
om lagenhéten pa annat satt vanvardas eller om bostadsrattshavaren eller den som bostadsratten

ärupplåten till i andra hand utsättet boende i omgivningen för störningar, inte iakttar sundhet,
ordning och gott skick eller inte följer bostadsrättsföreningens ordningsregler,

8. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när bostadsrättsföreningen har rätt till

tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han ska göra enligt

bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för bostadsrättsföreningen att
skyldigheten fullgörs, samt
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10. Brottsligt förfarande
om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad

verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller om
lägenheten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

En uppsägning ska vara skriftlig.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa
betydelse.

Rättelseanmodan, uppsägning och särskilda bestämmelser

Punkt 3-5 och 7-9
Uppsagning enligt punkt 3 5 eller 7—9 far ske om bostadsrattshavaren later bli att efter tillsagelse

vidta rattelse utan drojsmal

Punkt 1-6 och 7-9
Är nyttjanderätten enligt punkt 1—5 eller 7—9 förverkad men sker rättelse innan

bostadsrattsforeningen har sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning far bostad’ratshavaren inte
darefter skiljas fran lagenheten pa den grunden Detta galler inte om nyttjanderatter) ar forverkad pa
grund av sarskilt allvarliga storningar i boendet

Bostadsrattshavaren far inte heller skiljas fran lagenheten enligt punkt 6 eller 9 om
bostadsrättsföreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avfiyttning inom tre månader från
den dag då bostadsrättsföreningen fick reda på förhållande som avse

Punkt 2
Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller

avgift för andrahandsupplåtelse, och har bostadsrättsföreningen med anledning av detta sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten

1. om avgiften — när det är fråga omen bostadslägenhet — betalas inom tre veckor från det
att bostadsrattshavaren har delgetts underrattelse om mojligheten att fa tillbaka
lagenheten genom att betala avgiften inom denna tid och meddelande om uppsagningen
och anledningen till denna har lamnats till socialnamnden den kommun dar lagenheten ar
belagen

2 om avgiften — nar det ar fraga m en lokal — betalas inom tva veckor fran det att
bostadsrattshavaren har delgetts underrattelse om mojligheten att fa tillbaka lagenheten
genom att betala avgiften inom denna tid

Ar det traga om en bostadslagenhet far en bostadsrattshavare inte heller skiljas fran lagenheten om
bostadsrattshavaren har varit forhindrad att betala avgiften inom den tid som anges i forsta stycket 1 pa
urdjkdom eller liknande oförutsedd omständighet och avgiften har betalats så snart det var

öJlgt; dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans.
Vadsom sägs i första stycket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen

inte betala avgiften, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att bostadsrättshavaren skäligen inte
bör få behålla lägenheten.

Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter utgången av den tid som anges
första stycket 1 eller 2.

Punkt 3
Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske om

bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.
Bostadsrättshavaren får endast skiljas frän lägenheten om bostadsrättsföreningen har sagt till

bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Uppmaningen att vidta rättelse ska ske inom två månader från
den dag då bostadsrättsföreningen fick reda på förhållande som avses i punkt 3.
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Punkt 7
Vid särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i punkt 7 även om någon tillsägelse

om rättelse inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska alltid ske om bostadsrätten är upplåten i andra
hand.

Innan uppsägning får ske av bostadslägenhet enligt punkt 7 ska socialnämnden underrättas. Vid
särskilt allvarliga störningar får uppsägning ske utan underrättelse till socialnämnden, en kopia av
uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden.

Punkt 10
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten enligt punkt 10 endast om bostadsrättsföreningen

har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att
bostadsrattsforeningen fick reda pa forhallandet Om det brottsliga forfarandet har angetts till atal
eller om förundersökning har inletts inom samma tid, har bostadsrättsföreningen dock kvar sin rtftill

uppsägning intill dess att två månader har gått frän det att domen i brottmålet har vunnit lagkft ,

eller det rattsliga forfarandet har avslutats pa nagot annat satt

§ 45 Vissa meddelanden
/

Nar meddelande enligt nedan har skickats fran bostadsrattsforeningen i rekommenderat brev under
mottagarens vanliga adress har bostadsrättsföreningen gjort vad som krävs av

1. tillsägelse om störningar i boendet
2 tillsagelse att avhjalpa brist
3 uppmaning att betala insats eller upplatelseavgift \
4 tillsagelse att vidta rattelse
5 meddelande till socialnamnden
6 underrattelse till panthavare angaende obetalda avgifter till bostadsrattsforeningen
7 uppmaning till juridiska personer dodsbon med flera angaende nekat medlemskap

Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag pa lamplig plats inom foreningens
fastighet eller genom brev

Bostadsrattsforeningen far till medlemmarna eller till nagon annan da krav enligt lag finns pa
skriftlig information anvanda elektroniska hjalpmedel Narmare reglering av forutsattningar for
anvandning av elektroniska hjalpmedel anges i lag

SARSKILDA BESLUT

§ 46 Bostadsrattsforeningens fastighet och tomtratt

Styrelsen eller firia’ecknare far inte utan foreningsstammans godkannande avhanda

bostadsrattsforeningens fastighet del av fastighet eller tomtratt

Styrelsen eller’firmatecknare far inte heller riva eller besluta om vasentliga forandringar av

bostadttförMngens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan
, .‘.‘

egndorh.
Styrelsen eller firmatecknare far ansoka om inteckning eller annan inskrivning i

bostadsrättsföreningens fastighet eller tomträtt.

§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut

För giltigheten av följande beslut krävs godkännande av styrelsen för HSB;

1. beslut att överlåta bostadsrättsföreningens fastighet, del av fastighet eller tomträtt,

2. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar.

För giltigheten av följande beslut krävs godkännande av styrelsen för HSB och HSB Riksförbund;

3. beslut att bostadsrättsföreningen ska träda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk

person,
4. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar som inte överensstämmer med av

HSB Riksförbund rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsföreningar.
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§ 48 Utträde ur HSB

Om ett beslut innebär att bostadsrättsföreningen begär sitt utträde ur HSB blir beslutet giltigt om
det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare föreningsstämman
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Vid utträde ur HSB ska bostadsrättsföreningens stadgar och firma ändras utan tillämpning av § 47.

§ 49 Upplösning

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska behällna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
bostadsrättslägenheternas insatser.
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Bilaga 2.

Från: Annica
Skickat: den 30 januari 2017 19:33
Till: Bostdsrättsförening 81vgaesan
Ämne: Motion till årsstämman

Hej!

I)i a r relativt nvinflyttad vet jag inte om detta ärende VarFI Uppe Pir diskussion tidigare. så
jag vill ta upp det.

Motion om postboxar i entrén.
Jag tycker vi bör ha postboxar i entrén i husen som har flera våningar. Detta skulle vara
positivt på flera plan:
l I3revbtiraren skulle slippa springa i trapporna/la hissen, vilket skulle ge mer effektiv och
snabbare posto tdelning i området.
11 Vi som boende skulle kunna ih större brev o mindre paket i boxen vilket skulle ge bättre
posiservice.

Postombuden skulle slippa dessa små försändelser och vi som boende skulle slippa åka till
omhuden för allt större än en tidning.

Vi som boende skulle slippa behöva plocka upp var posi Iran golvet när vi kommer hem.
# 1 )ä brevinkasten inte längre behövs kan vi i framtiden byta till andra dörrar som har högre
säkerhet och ljudisolering. vilket i samband med den bättre postservicen kan öka värdet pä
fastighet en och våra boenden.

Det är mitt förslag.

Annica Borg
Väsigötaresan 46



2017-04-04

MOTION

Postboxar

HSB — där möjligheterna bor

1-lej Annica,

Styrelsen tackar för din motion.

Det planerade underhållet i vår förening sköts enligt vår underhålispian. Enligt

den kommer dörrarna inte bytas inom en överskådlig framtid. Just nu är det

andra underhållsområden som vi prioriterar.

Fram till ett dörrbyte blir aktuellt har vi inga planer p att sätta in postboxar i

flerfamiljshusen. Det finns heller inget krav från myndigheter och

postleverantörer angående detta i dagsläget.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ovanståenden, att stämman

Beslutar att motionen är besvarad.

Vänlige n,

Styrelsen



Till styrelsen för HSB Brf 81 Vstgötaresan, Uppsala

Motion: Upprustning av samlingslokaler

Under året som gått har en projektgrupp i styrelsen arbetat med samlingslokalerna som
finns i föreningen. Vi hat fått många förslag på vad man vill ha dessa till. Så nu har vi arbetat
fram ett förslag till röstning.

Förslag: Vgr 30 återuppbygger vi bastun som är borttagen och gör en liten spa-avdetning till.
1 stora lokalen gör vi en övernattningslägenhet som går att hyra av medlemmar.

Vgr 37 görs om och fräschas upp till en stor fest/mötes lokal för föreningen.

Vgr 95: Där rustar vi upp expedition. Samlingslokalen där vill vi få in lite nya förslag vad vi ska
göra med.

Uppsala 2017-03-31

Jenny Malm

Västgötaresan 20

757 54 Uppsala
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2017-04-04

MOTION

*

Upprustning av samlingslokaler

HSB — där möjligheterna bor

Hej Jennv,

Styrelsen tackar för din motion.

Motionen tas upp på årsstämman för beslut.

Styrelse]] föres1r. mot bakgrund av ovanståenden, att stämman

beslutar att motionen är besvarad.

Vän ligen,

Styrelsen



Till styrelsen för HSB Brf 81 Västgötaresan, Uppsala

Motion: Utökande av nyttjandeytor.

Efter att ha varit runt i området och tittat många gånger så har jag upptäckt att många
använder ytor som tillhör föreningen som sina nyttjandeytor. Därför tycker jag att vi ska
utöka och lägga in naturliga gränser för nyttjandeytor till dom bostadrätter som har det (se
karta som blir uppsatt på årsstämman).

Detta gör att man kommer få en liten tillgång till gräsyta utanför sin bostadsrätt. Men det
innebär att man kommer få sköta om den som bostadsrättshavare. Sköter man inte detta så
får styrelsen ta beslut om hur man gör.

Styrelsen kommer behöva skriva ihop riktlinjer för detta så det efterlevs och man kommer
även här att få skicka in till styrelsen om man vill uppföra staket eller dylikt.

Uppsala 2017-03-31

Jenny Malm

Västgötaresan 20

757 54 Uppsala
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MOTION

Utökande av nyttjandeytor

HSB — Uir m6jligheterna bor

Hej Jenny,

Styrelsen tackar för din motion.

1 våra ordningsregler finns det i punkt 1 6 hänvisat till ett årsstämmobeslut 2002-

05-12 att det inte är tillåtet att inringa tomter utanför spa1jändar då alla har rätt

till samfälld mark.

Motionen tas därför upp på årsstärnman för beslut.

Styrel sen föresi år, mot bakgrund av ovanståenden, att stäm man

beslutar att motionen är besvarad.

VänI igen,

Styrelsen



Till styrelsen för HSB Brf $1 Västgötaresan, Uppsala

Motion: Gruppavtal ComHem/ Fiber

Under året har en projektgrupp i styrelsen arbetat med att ta fram ett gruppavtal för
föreningen med ComHem. Detta för att föreningen kan få ner priserna på ett större avtal.

Vi har tittat på avtalet vi har idag och tagit fram avtal för både TV och bredband. Dessa
förslag kommer presenteras på årsstämman,

Detta avtal gör så att det blir en dyrare kostnad för föreningen i månaden, men det blir
billigare som privatperson.

Sedan har även denna projektgrupp tittat på fiberinkoppling. Detta kommer också
presenteras på årsstämman för beslut.

Uppsala 2017-03-31

Jenny Malm

Västgötaresan 20

757 54 Uppsala



GRUPPAVIAL -

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är ett Gruppavtal?
Gruppavtal innebär att en bostadsröttsfärening eller fastighetsägare köper in tjänster kollektivt för
samtliga hushåll i föreningen/fastigheten och på så sätt får en mängdrobatt. Gruppavtalet kan omfatta
en eller flera av Com Hems tjänster Digital-tv, Bredband och Telefoni.

Måste alla vara med?
Varje boende avropar frivilligt sin tjänst individuellt och tecknar ett avtal fär tjänsten med Com Hem och
erhåller en rabatt tack vare Gruppavtalet. Com Hem debiterar föreningen/fostighetsägaren för samtliga
hushåll men det är inget tvång att använda tjänsten.

Omfattas även lokaler?
Nej, lokaler ingår ej.

Ingår kundutrustning i priset?
Ja, nödvändig standardutrustning ingår (om inte fastighetsögaren ovtalat om annat).

Tillkommer frakt?
Ingen frakt tillkommer för kundutrustning som ingår i Gruppavtalet.

Vad händer om någon vill ha en snabbare bredbandstjänst?
Den boende har möjlighet att uppgradera till en högre bredbandshastighet till ett rabatterat pris.
Rabattens storlek bestäms av vilken tjänst som Gruppovtalet gäller.

Hur beställer man fler kanaler än de som finns i gruppavtalet?
Det går bra att beställa vår nya Tv-tjänst TiVo tillsammans med det kanalpaket som bäst passar ens
behov. Beställning sker via comhem.se eller via samtal till vår kundservice. TiVo tjänsten foktureras då
direkt till respektive hushåll.

Vad händer med en befintlig kund?
Boende som redan är kunder hos Com Hem och har den tjänst som gruppavtalet omfattar. Eventuell
rabatt vid högre/större tjänst på befintliga abonnemang bestäms av vilken tjänst som Gruppavtalet
gäller. Boende med befintlig tjänst som är mindre/lägre änden gruppavtalet omfattar, skall kontakta vår
Kundservice för bokning av rött tjänst/rabatt.

Vad hdnder vid uppsägning av Gruppavtol?
Under avtalstiden så har alla boende i föreningen rött till den/de tjänster avtalet gäller med rabatt på
tjänsterna enligt avtal. Om Gruppavtalet med föreningen upphör, kvarstår den boendes tjänster men då
utan gruppavtolsrabatten, vilket kan innebära att den boende får en fakturo med hela
abonnemang sa vg i ft en.

Com Hem förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra ovanstående generella regelverk, till
exempel då föreningen eller fastighetsögaren väljer att ovtalo om förändringar.



COM HEM
s*•s..

GRU PPAVTÄL
BREDBAND 100
Perfekt för dig sam är mycket på internet och ofta tittat på film och tv online.
Klarar även fler uppkopplade enheter.
Komplettera bredbandet med Trygg Surf och få ett säkerhetspaket som skyddar de boendes alla enheter;
dator, mobil och surfplotta. Trygg Surf skyddar till exempel när du surfor, shoppar och utför bankärenden på nätet.
Lägg till telefoni så har ni löst hela hemmets behov av kommunikation.

(BREDBAND 9 0cf
Hastighet

Kapacitet nedström (to emot filer) 50—100 Mbit/s
Kapacitet uppström (skicka filer) 7—10 Mbit/s

Hastighetsgaranti
• De boende vet att de får den hastighet de betalar för när de hot trådbunden uppkoppling

Uppgraderingsrobatt
• Om de boende väljer en högre bredbandshastighet än vad som ingår i Gruppavtolet får denne

tillgodoräkna en uppgraderingsrabatt.

E-post
• 5 st e-postodresser 6100 MB ingår

Fördelarna med Com Hem Gruppavtal Bredband
• Samtliga boende får enkelt tillgång till bredband och telefoni.

• Boendestandarden och därmed värdet på era bostäder höjs.

• Ett abonnemang på Bredband 100 och en trådlös router ingår per hushåll.

• Routern innehåller även en telefoniadapter och WiEI, för trådlös uppkoppling.

• Befintliga bredbondskunder får rabatt på sitt abonnemang.

• Rabatt för kunder som stället väljer att teckna ett större bredbanäsabonnemang
(300kr uppgraderingsrabatt per månad inklusive moms).

• Välj den tjänst eller kombination avtjänster som passar just er bäst.

• Era boenäe äger medföljonde kundutrustning.

För telefoni tillkommer somtolsavgifter och eventuella tillvalstjänster.
För aktuella somtalstaxor se comhem.se.

Vill ni veto mer om Com Hem Gruppovtal?

Kontakta Cam Hems Kundservice för fastighetsägare på telefon 90333 eller er personliga kontakt
på Com Hem för en offert med just den kombination av tjänster ni är intresserade av.



ALLMÄNNA FRÅGOR OCH SVAR
OM COM HEM GRUPPAAL

COM HEM

Vad är ett Gruppovtal?
Gruppavtal innebär att en bostadsrättsförening
eller Fastighetsägare köper in tjänster med kollektiv
rabatt för samtliga hushåll föreningen/fastigheten.
Varje boende får tjänster och fullservice precis
sam enskilda kunder. Gruppavtolet kan omfatta en
eller flera av Com Hems tjänster tv, bredband och
telefoni. Varje hushåll har rabatt på avtalot grund-
abonnemang, men betalar övriga avgifter så som
eventuella sa mtalsavgif ter, individuellt bestöllda
tillvalstjänster med mera.

Måste alla vara med?
Com Hem debiterar föreningen/fastighetsägaren för
samtliga hushåll men det är inget tvång att använda
tjänsten.

Omfattas även lokaler?

Nej, lokaler ingår inte.

Ingår router eller digitalbox i Gruppovtalet?
Nödvändig stondoräutrustning ingår.

Fler digitala tv-kanaler eller snabbare bredband än
det som ingår i Gruppavtalet?

Boende som vill ho ett snabbare bredbanä och större
tv-abonnemang än den Gruppavtalstjänst föreningen
valt, kan välja att uppgradera till ett större abonnemang.
Alternativt beställa enstaka kanaler eller andra tillvals
tjänster. För vissa tjänster ingår även en uppgraderings
rabatt.

Vad händer med en befintlig kund?
Boende som redan är kunder hos Com Hem
kontaktar vår Kundservice för Gruppavtolskunder på
0775-771720, för bokning av rätt tjänst och rabatt.

Tillkommer frakt?
Ingen frakt tillkommer på den utrustning som ingår
i ovtolad tjänst.

Vad händer om utrustningen går sänder?
Den boende kontaktar Cam Hems Kundservice som
kan kontrollera utrustningen innan den repareras eller
byts ut.

Vad ingår vid Gruppavtal Trygg Surf?
Efter installation av Trygg Surf får de boendes

enheter automatiskt skydd mot virus, skadeprogrom
och hat på nätet. Med Trygg Surf ingår antivirusskydd,
surfskydd, föröldrakontroll, bankskydd tomt den
personliga sidan Min Trygg Surf. Gäller för skydd på upp
till 5 enheter per hushåll—både för dator, mobil och
surfplatto. Du bestämmer själv vilka enheter du vill
skydda, oavsett om det är dina egna eller andros.
Mer information finns på www.comhem.se.

Vad ingår vid Gruppavtal Telefoni Bas?
Telefoni Bas ingår utan månadsavgift. De bcende
betalar endast för de samtal man ringer. Ringer man
mycket finns det Telefoni Plus och Telefoni Max, som
går att beställa för att få lägre pris per minut på samtal.
Mer information finns på www.comhem.se.

Vad händer vid uppsägning av Gruppovtol?
Under avtalstiden har alla boende i föreningen rätt till
den/de tjänster avtalet gäller med rabatt på tjänsterna
enligt avtal. Om Gruppavtalet med föreningen upphör,
kvarstår den boendes tjänster men då utan gruppavtols
rabatten, vilket kan innebära att den boende får en
faktura med hela abonnemangsavgiften. Där bindnings
tid ej löper tillämpas en månads uppsägningstid på allo
abonnemang för konsument.

Com Hem förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra konsumentavgifter och ovanstående generella
regelverk, till exempel då föreningen eller fostighetsögoren väljer att ovtalo om förändringar.

Om Com Hem
Com Hem levererar Sveriges snobboste bredbond och erbjuder det störsto utbudet ov tv och ploytjänster. Med bredbondshostrgheter på upp
till 1 Gbrtfs dr Con Hem den leverantör som erbjuder snabbast bredband till flest svenska hushåll via både FiberKaax och FiberCAN. Con Hems
2 miljoner hushåll kon ta del av Sveriges största tv-utbud både via digtal-tv i hemmet eller mobilt med Can Hem Ploy. Con Hem erbjuder även
bredband och telefonitjänster till 62 000 små och medelstora företag. Con Hem grundades 1983 och hor cirka 1200 anställda vorav cirka 700
av dessa inom kundservice. Huvudkontaret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbologen Con Hem AB, Phonera
Företog AB och iIUX Communicatian AB. Con Hem aktien r sedan 2014 noterad på Nosdaq Stockholm. www.camhemgroup.se.
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COM HEM

GRUPPÄVTAL
IVBAS
Pi Bas ger alfa boende föreningen tillgång till de
populäraste kanalerna digitaft.

Kanaler som för närvarande ing6r i TV Bas:

( D A svtl svt1EIJ svt% Svt2 svt 4 BARNKANA.

Ut\3__] 0 OHD ® © €) 0 iø 1f FOX AXESSW

Många väljer ett ännu större abonnemang med en T1Vo-box som låter dig ta kontrollen
över programmen, så att du kan styra när och vor du ska titta. Vid gruppavtcl med TV Bas
ingår därför uppgraderingsrabatt om man i stället väljer ett större tv-abonnemang ön det
föreningen/fastighetsägoren har valt.

Fördelarna med Com Hem Gruppavtal TV Bas
• Samtliga boende får enkelt tillgång till Digital-tv, med riktigt bra ljud- och bildkvalftet

och elektronisk tv-guide som ger en tydlig översikt av tv-tablån.

• Boendestandarden och därmed värdet på era bostäder höjs.

• Ett abonnemang på TV Bas och en digitolbox ingår per hushåll. Över FiberKoax finns även Tv-modul för HD.
• Väljer boende att beställa ett större tv-abonnemang (som TV Silver eller TV Guld) kan de, förutom

fler kanaler, även beställa abonnemang från C More och Viosat.

• Rabatt för kunder som i stället tecknar ett större grundabonnemang (80kr uppgraderingsrabatt
per månad inklusive moms).

• Allo hushåll kon komplettera sitt abonnemang genom att köpa till kanaler styckvis.
För enstaka kanaler utgår ingen rabatt.

• Era boende äger sina digitalboxor.

VHI ni veta mer om Com Hem Gruppavtal?
Kontakta Cam Hems Kundservice för fastighetsägare på telefon 90 333 eller er personliga kontakt
på Com Hem för en offert med just den kombination av tjänster ni är intresserade ov.



ALLMÄNNA FRÅGOR OCH SVAR
OM COM HEM GRUPPA\fAL

COM HEM

Vad dr ett Gruppovtal?

Gruppavtal innebär att en bostadsrättsförening eller
fastighetsägare köper in tjänster med kollektiv rabatt
för samtliga hushåll föreningen/fastigheten. Varje
boende får tjänster och fullservice precis sam
enskilda kunder. Gruppavtalet kan omfatta en eller
flera av Com Hems tjänster tv, bredband och
telefoni. Varje hushåll har rabatt på avtalat grund-
abonnemang, men betalar övriga avgifter så som
eventuella samtalsavgifter, individuellt beställda
tillvalstjänster med mera.

Måste alla vara med?

Com Hem debiterar föreningen/fastighetsägaren för
samtliga hushåll men det är inget tvång att använda
tjänsten.

Omfattas även lokaler?

Nej, lokaler ingår inte.

Ingår router eller digitolbox 1 Gruppavtalet?
Nödvändig standardutrustning ingår.

Fler digitala tv-kanaler eller snabbare bredband dn
det som ingår i Gruppavtalet?
Boende som vill ha ett snabbare bredband och större
tv-abonnemang än den Gruppavtalstjönst föreningen
valt, kan välja att uppgradero till ett större abonnemang.
Alternativt beställa enstaka kanaler eller andra tillvals
tjänster. För vissa tjänster ingår även en uppgraderings
rabatt.

Vad händer med en befintlig kund?

Boende som redan är kunder hos Com Hem
kontaktar vår Kundservice för Gruppavtalskunder på
0775-1717 20, för bokning av rätt tjänst och rabatt.

Tillkommer frakt?
Ingen frakt tillkommer på den utrustning som ingår
i avtalad tjänst.

Vad händer om utrustningen går sönder?
Den boende kontaktar Con Hems Kundservice som
kontrollerar utrustningen innan den repareras eller
byts ut.

Vad händer vid uppsägning av Gruppovtal?
Under avtalstiden har alla boende i föreningen rätt till
den/de tjänster avtalet gäller med rabatt på tjänsterna
enligt avtal. Om Gruppavtalet med föreningen upphör,
kvarstår den boendes tjänster men då utan gruppavtals
rabatten, vilket kan innebära att den boende får en
faktura med hela abonnemangsavgiften. Där bindnings
tid ej löper tillämpas en månads uppsägningstid på alla
abonnemang för konsument.

Con Hem förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra konsumentavgifter och ovanstående generella
regelverk, till exempel då föreningen eller fostighetsögaren väljer att avtola om förändringar. De angivna kanalerna
i tv-abonnemangen är de som för närvarande ingår i utbudet. De kan komma att variera med anledning av att
kanaler tillkommer eller utgår, likväl som programinnehåll och inriktning kan förändras med tiden.

Om Com Hem
Com Hem levererar Sveriges snabbaste bredband och erbjuder det största utbudet avtv och playtjönster. Med bredbandshastigheter på upp
till 1 Gbit!s or Com Hem den leverontor som erbjuder snabbast bredband till flest svenska hushall via bade FiberKoax och FiberCAN Com Hems
2 miljoner hushall kan ta del av Sveriges storsta tv utbud bade via digtal tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play Com Hem erbjuder oven
bredband och telefonitjönster till 62 000 små ach medelstora företag. Cam Hem grundades 1983 och har cirka 1 200 anställdo varav cirka 700
av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genam de tre dotterbolagen Con Hem AB, Phanera
Företag AB och iTUX Communicotion AB. Can Hem oktien är sedan 2014 noterad på Nasdoq Stockholm. www.comhemgroup.se.

‘0



2017-04-04

MOTION

Gruppavtal ComI-lem/ Fiber

HSB — dr möjIgheterna bor

Hej Jenny,

Styrelsen tackar för din motion.

Motionen tas upp på årsstämrnan för beslut.

Styrelsen före si r, mot bakgrund av ovanståenden, att stämm an

beslutar att motionen är besvarad.

Vänligen,

Styrelsen





Till Styrelsen för HSB Brf 81 Västgötaresan, Uppsala

Motion: Antagande av HSBs kod för bostadsrätter / HSB Kod för
föreningsstyrning (våra styrdokument för 2016 och framåt)

Jag yrkat:

Att ordinarie årsstämman tar beslut om att anta “HSB Kod för bostadsrätter / HSBs kod för
färeningsstyrning (våta styrdokument för 2016 och framåt)” (vi bör anta den version som är
den senaste).

Bakgrund:
1 samband med att vår förening antagit nya normalstadgar för HSB Bostadsrättsföreningar,
bör vi även anta “HSBs kod för bostadsrätter / HSBs kod för föreningsstyrning”. Koden är inte
obligatorisk, men en bostadsrättsförening kan välja att anta koden på en årsstämma, och
därefter arbeta utifrån den som ett regelverk.

Koden är framtagen av HSB som ett verktyg för att hjälpa en bostadsrättsförening att få
ordning och struktur i styrelsearbetet, och att genom det skapa större trygghet för sina
medlemmar. Föreningens styrelsearbete styrs av Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar samt HSBs normalstadgar. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler
genom att ange en norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivä.

1 koden finns regler för styrelsearbetet, instruktioner för valberedning och hur medlemmar
ska informeras inför årsstämman. Syftet med “HSBs kod” är att den ska utgöra ett internt
verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så
önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att kunna påverka. Koden bidrar också till
att föreningen styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Huvudskälen till att vi ska anta “HSBs kod” är:

1) Den är ett bra verktyg för styrelsen och valberedningen, och bidrar till att vår förening kan
styras på ett effektivt sätt.

2) Den hjälper till att skapa öppenhet gentemot våra medlemmar och gör det lättare för alla
som vill att kunna påverka.

3) Den underlättar för föreningen att styras demokratiskt med en stabil och hållbar
verksamhet.

4) Till koden följer mallar och stöd till styrelsen, valberedningen och medlemmarna.

Uppsala 2017-03-28

Sinikka Liimatta-Ohanian
Västgötaresan 10 (Läg 22)
757 54 Uppsala
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STARKARE TILLSAMMANS

HSB al en av Sveriges stolsta hoendeorganisauonet. Vi ägs av våta medlemmar och vår uppdrag är att
tillsammans med dem skapa det goda boeticiet. En grtiitcltanke med HSB äi- att erbjuda nted]eiiniiartia
ittgot mer än bara en bostad. 1 ISB har stor kunskap om det arbete som bedrivs i en bostadsrättsföretittig.
HSB ger bostadsrättsföieningarna stod å mänga olika satt for att spncla kunskap till bostadsrättsfören—
ingarnas stvrc-lser utser den regionala 1 ISB-Joreningen en ledamot i bosiadsiat tsföieningcn. På detta sätt
bidrar HSB mccl Cii kontinuitet i stvrelsearbetct och cii kunskapsöverlornig till itva styrelse]eclamoter.

BAKGRUND

HSB—stämman 2011 beslutade att det till 1 ISB—stäm—
man 2013 skulle tas fram cii 1—hSB kocl for bostads—

rättsföreningai. Det hat setlatt tidigare funnits en
1 ISB koch för föreitingsstvi niiig som omfattat 1 ISB—
föreningn-, 1-lSI3s nationella bolag saint HSB Rtksfor—
btincl, men inte ljosiaclsiättsföieninji.

En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp arbe
tade Ii-am ett foislag till 1 15B kod for hosiaclsratisfor—
eningai, Kocieti som skickades till ]-ISB—foreningarna
pä remiss och antogs tlaiefter på IISB—sianinian
maj 2013.

Det är varje enskild bostadsr;it tsföi eising som
pa sitt föreniitgsstäinina beslutar att aibet a enligt

Kocien.
1 sambaticl mccl att Koclen antogs genonil orcles även
en äncliing av 1- lSBs noimalstailgar for bostadsrätts—
förening avseende att styrelsens ordfoi nde ska
väljas på färennigsstainman. Frågan diskuterades

p HSB—stäiniiiar och det fan]ls fullinaktige som
oitskade behålla lycielsen i tidigare not malstaclgar
mcd hianvisiung till air flera bostadsrattsföreningar
genomlort stadgeänclrnig och nu skulle behöva göra
ont pi oceclinen igen. Arhet sgiu ppen framlioll vi
ten av att föreningsstäniman hat inflytande över vem

som valjs till stvrelsccjrclfoi ande. Erfarcnhtetsmas—
sigt väljer niånga bostadsrättstöreningar teclan idag
styrelseordförande på företiingsstäminais med stöd

lag oaktai den staclgctorinnlei tt ig soiti bnns.
Aven om stadgarna anger att styrelsen ska kon—

stiutera sig själv katt torennigsstäntinan allUci enligt

lag valja stvrelseordforancle. De bostadsraiisföu ett—

nigar soni antagit 201 1 åi-s normalstaclgar behtövei
charfor inte ändra snia stadgar för att kunna följa
Kodett.

Det är frainst ur ett peclCugogisk synvinkel som
normalstacigarra ändrats hör att överensstämma
med Koden där det aitgcs att loreitntgssi;immait
ska valja ordf oraitde.

HSB kod for bostatlsrätisföreitingar anger att
suppleant er till styrelsen inte ska utses. l)et föran—
heder dock inte någon ändring av norntahst arlgarna
då stadgarna inte anger lägsta antal stippleanter
titan endast att de kan vara högst fyra. Siadgehydeh—
sen ger de forettntg— r som så önskar ntöjligheten
att behålla stipplcantct. Ont föreningett ska till—
lampa l-ISB koci för bostadsrättsförening får the då

förklara för medlentmai ita varför.

2 1 HSB KcD FOR RcISTÄDSRÄTTSFÖRENINC
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ETHOS: VÅRA
KÄRNVÄRDEN

1 ISB—orgai iisjtioiicfl enades 200z1 ont at.t all verksamhet

ska geiiomsas av ett antil gnittdlaggande v5i-deringar.

som har kategom isci ats i de fem husitdonit Sdena Enga

gemang, Trygghet, l-lallhai het, Oimitanke och Sainver—

kan. De inledande hokstavdrlia bildar tillsammans ordet
EN IOS, 50111 Stal lör lori ()ende.

Engagemang: 1 ISB engagerar sig (Id 50111 roi livet,

hade Ot den enskilda mammniskait Od 11 töi samlial]et Via
engagentamig skapas rum föi saniveikan och inedllemslll—

flvtaiide.

Trygghet: Det vilar en kiitsla av trygghet i 1 ISB. Tillsam

mans skapat niecl]emnmarmia trygghet. 1 ISB ger litrynlille

att leva livet det s5tt som var och en.

1-löllbarhet: 1)et hmitts ett L3.mlgsikugt t5nkantle i alherk—

samhet inom 1 ISB.

Omtanke: 1 ISB gör mer Sn att bygga och förvalta hosta—

der. Vi Ilar omtanke om livet i och mttel]an husen.

Samverkan: All verksaml tet m IISB bygger p sallls7erkail

majliliskOr emellan.

PRINCIPERNA

‘luseiltals fometagare och 01 gamlIs1tlomlcr over lula yat 1—

den basem ar sin vet ksatulu’t :l dtl a]ltal gemneil— saiunta,
imtientattonelhi koopem-ativa pi imiciper.

1 . hmvj Iligt och oppet medlemskap

2. Demokratisk mecilemskontroll

3. Medlemmarnas ekollolniskt deltagande

1. SjShst5itdighet och obem oende

5. Utbildning. prsktik och itifot lnatioil

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar

7. Samnltallshansvn

- .

- -1

1

‘II

N-.__
-, -

1 J-I

DE KOOPERATIVA
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KAPEL 1:
HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

1-ISB kod f6t bostadsrattsfouening, har kallad Kocien. är
utformad satskilt for HSB bostadsiättsföremiigai. Koden
grundat- sig på de kooperativa priiicipC’tna och HSBs
karnvärderinga]- ETI-JOS (Engagemang-Trygghet
I—låJ]bai-het—Qttanke—Samvet-kan)

En bostadsrättsforerting bes]iitai på sin forentngsstäm—

rna att arbeta enligt. Kodci) .Avc’ fl fot en bostadstattsfor—
ening som iii te har antagit Koclen katt den fttitgera som

ett ]ijälpinedel i styrelsens atbete.

SYFTE
Kocien ska vaja ett hijal]tnedel fot stVi t’lscn och valbe—
rednitigen Syftet är att dcii ska bidra till cii oppeti och
genom]vst bostadsrät tslorettittg, clät s’atye niedleni får
iitsvn i verksamheten och titöj ligliet att paverka. Kodett
ska också bidra till att bostaclst at Islöreningen styrs på ett
effektivt sätt.

Koden koinplettet at lagstibning stadgar och andra
teglet genom att ge ett not tu lät god fötent n gsstyrning
med hög ambi tionsnivå. Bostadstat tsloreningcns
medlemmar ska kunna kanna trygghet i att hostaclsraits—
loreningen styrs denioktatiskt och att vet ksamltcten är

stabil och hällbar.

ATT TILLÄMPA KODEN
Koden tillampas enligt pttttcipett ‘1 olj eller förklata”.’
Reglerna ar alltså inte tvtttg;ittdc. Koflt’it katt tråtigås på

eitskilcla put]kter ont styrelsen redovisar på förenitigs—
stämman hur man har gjort istallet och förklarar varför.
Fot cii bostadsråttsförening katt anchtn lösningar ån de
Kocleti anger mycket väl innebära båt tre föreitiitgsstyr—
flitig. Avvikelser behöver därför inte vara negativa, så
länge alternat va losnitigar valjs mcd fokus på god ned—

lemsnytta och medlemsiitsytt.

ANSVAR
Bostaclsråt tsförentugens styrelse attsvai at fot att fören
ingen ttllampar Koclen. I—ISB Riksföi bttttcl ansvarar för att

iippclatera Kodeit.

FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämmait är bostadsrattsförciti tgcns högsta be—
slutancie organ dar inectletnitiatra utovar sitt inflytande.

Vid foreningsståmnman fastställer ntatt resultat— och
balansräkning för loregåencle är och tar beslutt om vitist—
eller förlustdisposittoner. Forentngsstantmati ska också
besluta om ansvatsfnlmct för styrelsens Icclamötet. Andia
viktiga frågor vid föreittttgsstanttnait är att vå]ja styrelse,
valberedning och revisorer samt att hel tatirlla utkomna
tnodonem.

tvsei irja b1,rret 2, Regier Ii,, sinnlig as I,C,si;i,Isl rTStOieilIll,

25e kapriel 2, ivsiriri 3, punkt 322 Styrelsens rjsjrgrtnrr tt ln iii trist,, InrI

Beslut på foreitntgsstamtuait fattas enligt ett clentokra—
tisk process, dar alla medleinittar har mojhigfiet att lämna

förslag och påverka the frågor sotti tas utpl).

VALBEREDNING
Vall)erednittgen har till tt)pgtft att bereda föreitttigsstäm—

mans beslut i val och au vodesftågor.

STYRELSEN
Styrelsens övergi ipaticle uppgift år att tor ittt’dletttntarnas
rakuting, långsiktigt fotvalt;u bostadsrättslörcititugett.
Styrelsen ska getiotn ett aktivt arbete skapa titervaide för
medlemmarna. Styrelsen ska se till att fastiglietett ttttder—
hålls och den ekottonuska förvalt tt i igeut sköts på ett bra
satt och på så satt fran ij a inedleirtinartias ekottoiniska
intressen. Styrelsen ska också se till att tneclletntn,nua får
regelbuticleut inloi itiatiott.

Stvrelsett ska aktivt erh1ttd.t tot ner fot uttedlemtnatita
att engagera sig- t host1tdlsrattsföreitittgen

Stytelseits lcciatnoter ska ge sitt ttppdt ag u lett t iti och
omsorg och skatfa sig dcii kunskap som behövs för att

p basta sätt tillvarata forettitigeuts och utiedlentntatnas
intresseti . Som styrelseledamot hat unatt tyst natlsphukt varI
gäller sådant som, om det sprids, kan skada bostaclsrät ts—
foreitingett ellet ntedlem Styrelseledamot som är cttsedd
av HSB—foreningeut (1 ISB—ledlatnotett ) har santtna ansvar
och befogenheter sotn övriga styrelseletlauttötet.

Styrelsen arbetar utifrån ett skriftlig arhetsortluing.2
Styrelsen katt delc’gera tu ppgifter tt Il pet-son er t nom

eller utom styt elseti ittett Itar ändå det yttet sta atisvamet
for lörentttgetts organisation och föivalt tung och ska
såkerstålla ett bra kouttiohl av lörettiutgeits ekonomi.

Styrelsens ordlfomandlc Itar ett särstiulluting inom styrd—
sett, mccl ett saiskilt attsyar för act stym c’lsens arbete är väl
oiganiserat, bedrtvs effektivt och att stvt elsen Inllgör sitta
uppgiftet. Ordforanden aitsvauat- Lät att leda stt-elsearhe—
et och sakemstålla att styrelsen hat kon t toll över

organisationens verksamhet och htllfoljcr stna forpltktel—
ser geutt ett-lot medlem tnattia

REVISORERNA
Bostaclsrättsforeningett har dels stäntntovalcha revisoret,
dels ett revisor sotti utses av 1—hSB Riksföthutt,cl Revisot et—
tas uppgift ar att granska förettittgens åt sredlovisutimtg,
boldöi-ittg, Iorvalttttuug och itttei-tua kotttroll för att säker
ställa att de stämmer overens med vad lag och stadgar
säger.

Revisorerna skriver ett revtsiottsheu attelse som bifogas
förenuuigetus årst edosistiittg

HSB KOD FOR BOSTADSRÄTTSFORENINC 1



arkir1L
REGLER FÖR STYRNING AV
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

1. FÖRENINGSSTÄMMAN

1.1 Information inför föreningsstämman

1.1.1
Datum för föreningsstämman: ficl för före ingsstämtnan

ska titeddelas sa snart som styrelsen har hcStaflfl datum.

1.1.2
Mouoner: föreningen ska i god tid före ordinarie fören—

tngsståmma och i god tid Inre det att motiotisticlen har
gått to informera niedleniinaint om deras rätt att få ett
arencie behandlat på toreningsstatniuan . Informationett

ska innehålla:

1 lut motioitet ska skrivas och var de ska lämnas

• Sista datum för att lamna motioner

1.1.3
Kallelse: 1 kallelsen och ovngt tindet lag ska det tydligt
framgå ttd Och plats samt vilka arendeii som ska be
handlas på föreningsstätnmati. I.inclerlage ska innehålla
folj ai t de:

• Dagorclntng

At-sredo\’islliIlg

• Valheredningeiis löi slag till val av styrelseordförande,
styrelse ont revisorer sattn arvodesförslag

• En redogörelse föi de motioner som har kommit in
och styrelsens ytti ande över den i

Ovi Igt beslutstinclerlag

• dvrig foi malia kring foreittngsstätnman

1.2 Att genom föra föreningsstät]lm an

1.2.1
Förenlngsstam]nan ska utse cii stammooitlföiande som
ar Iriståetide från styrelsen.

1.2.2
Styrelsen ska ansvata för att någon petsoil är föredragati
de på vatje heslurspitnki stitmmaii.

1.2.3

Styrelsen ska sknltligeti redogöt a för httr Koden ttlläm—
pas.

1.2.4
hela styrelsen eller i vart fall en beslutsför styrelse ska
delta på forenttigsstämman.

1.2.5

förenitigsstaminan ska lastsialla en instruktion föt valbe—
ted n ii g.

1.2.6
Foreningsstamman ska välja styi elseordlorancle.

2. VALBEREDNINGEN

2.1 Valberedningens uppgifter
2.1.1
Valberednitigen ansvarar för att informera medlem
marna om hitr det går till att ttomtnera katulidater ttll
styrelse, revisorei och valberedning.

2.1.2
Valberedningens lorslag på val och aivoderiiig av styrd—
seledamoter och revisorer ska sktckas ut tillsanintans med
kallelsen till metlleininaina.

2.1.3
\lalberedningrn ska redovisa sitt förslag pä förenings—
stamrnai] och sainttdtgt redogöra lör Sitt arbete.

2.1 .4
Valbereclningen satnmitnställer inkomtta itomitieringar
till val av valbeieclning. Sainiiianställningen bilogas kaI—
lelseti.

2.1.5
Valberedningen ska arbeta el ter dcii v;ilbeieclningsin—
strtiktton som föteittngsstäminan hat hisiställt.

3. STYRELSEN

3.1 Styrelsens sammansättning

3.1.1
Styrelsen ska vara mångsidig vad gäller ledaniöternas
kompetens, erfarenhet, ålrlet och bakgi und och ha cii

jåmn konsfördelning.

3.1.2
En person som ar anstalld av hostadsråtisföreningett ska
inte vara ledamot i styrelsen.

titt sefl(pct hcsiIEspIor ess, fiitini;ikiei. ösu Skri5 rus
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3.1.3 3.3.3
Suppleanter till stvrelscn Ska inte utses. En styrelseledamot soni inte kan anses som opartisk i ett

visst ärende ska inte delta ] belmaflflli]]g eller beslut i det

3.2 Styrelsens uppgifter och arbetsformer. arendet.

3.2.1
Styrelsen ska arbeta strategiskt. och ]årrgsiktigt med bland 3.4 Styrelsens orctforande
annat fastighetsagaransvai ekonomi, underhåll och med- 3.4.1
lemsinflytande. Styrelsens orclforancle ansvarar för au sivrelsemåten ]iålls

i lämplig omitfact nilig.
3.2.2
Styrelsen ska revidera och fasistalla siri arbetsordttmttg 3.1.2

vatje år. Den ska ini]ehålla: Styrelsens ordförande ansvarar for att styrelsen r god uri

• Styrelsens mål låt- lorslag l clagordirnig tor styrelsemotena.

• Mötesplan efter årsevkel
3.1.a

• Arbetsfördelning inotit styrelsen Styrelsens ordförande ansvat-ar för att. styrelsen får till—
• Ansvarsområden för eventuell ttppclragstagaie eller tredsstallande tnforinat on och leslutsunclerlag for sitt
anställd arbete.

• firniatecknirig, attestbelrorigl]et och de]egatiousord—
tång

- .
. Mötets ordförande ansvarar för att protokoll mmpprat ta.s• Rutin lot- lanehanrerttrg och likvidplacerrtig . -vid vatje stvrelseniote.

• Parti it för tindeihallsåtgarder och investei tngar

• Rittitt för medlems— och fritidsaktivtteter 3.5 Upphandling
• Uppliandlirtgstutiner 3.5.1

• Medletnsinformrrauon/—kornnititukatiot 1
\7td upphandlitigar och inkop ska styrelseit a hänsyn ttll

.

- pris, kvalitet och milj opåveikait -• Ritt iii for arlig egenu tvarderin g

• Styrelsetis utbilclningsbcltov 359

• Rutin far clokitmeirtatioii och arkivet ing Styrelsen ska fastställa vilka beloppsgränser och be]tormg—
• Princip för hur styrelscarvoclet fördelas heter som ska gälla vid upphancllingar och inkop.

393 3.5.3
— St)ielsen sk \idl rtpplt tnclltno begli tt mnbricl tirnStyrelsens protokoll ska tydligt atei ge silka arericlen som . -.
- - - mnitist Lie leverait totet -behandlats, vilket underlag som lttntirts och. om rnojlrgt -

skälen ull de beslut som fattats. Protokollet ska finnas
tillg ingligt for sts t c Isens It rI lmotc i oJi H \ ism er sa 5i1 lit

--

Vid tipihancllt ngai ska ett for anclamalet anpassat for—som niojligt efter styrelseinotet. - , -

lragnirsgssriiderlag uppmanas.

3.2.4
Revisoi erna ska inte delta t stvrelsearbetet. 3.6 Information

3.6.1
3.2.5 Styrelsen ska kondriuerligt informera niedlemmarna i
Styrelsen ska mi list ert gång per är träffa tiågomr av teviso— fr-ägor iotancle bostadsiattsforetttmsgen. 1 nformniitroneti
tema, ska vara aktuell, saklig. OC]) or Ii låtttllganglig.

3.6.23.3 Styrelsens ]edamoter . . - --

3 3 1 Styrelsen ska hialla minst ett rnecllemsmot e per ar ittover
-

.
.. .. orcli nati e förenmn sstämma.En styrelseledamot ska sjalvstanchigt beclonia de arenclen

som styrelsen behandlar och begara, eller ta fram, den
3 6 3infoi-mation som är nödvändrg för au fart beslut. .‘“ ..

Styrelsen ska sa snat t det. ar rnojltgt hekmalta skrivelser

3 3 2 1 rått medlem marita och besvara dem skritthigeim utom
en vecka efter att de har behandlats på ,stvrelsemötet.En styrelseledamot ska ta till stg den kunskap ont form—

ingens verksamhet som kråvs for tmppclraget.

HSB KOD FÖR BOSIADSRÄITSFCRENING 1 7



HSB — där möjligheterna bor



2017-04-04

MOTION

- 1 Antagande av I-ISBs kod för bostadsrätter / HSB Kod

för föreningsstyrning (våra dokument för 2016 och
HSB — där möjligheterna bor fram at)

Hej Sinikka,

Styrelsen tackar för diii motion.

Vi har tittat igenom din motion och diskuterat det på styrelsernötet i april. Vi

kom fram till att ditt yrkande är ditt relevant. Som en följd av att anta I—ISB:s nya

normalstadgar blir det naturligt att även anta HSB:s kod för bostadsrätter som
kommer att bli ett bra hjälpmedel för styrelsen i dess arbete. Styrelsen föreslår,
mot bakgrund av ovanståenden, att stämman

Styrelsen rekommenderar, mot bakgrund av ovanståenden, att stämm an beslutar
att anta HSB Kod för bostadsrätter.

Vänligen,

Styre 1 sen



Till Styrelsen för HSB Brf $1 Västgötaresan, Uppsala

Motion: Tecknande av gruppavtal för eldistribution och elförbrukning

Jag yrkar:

1) att ordinarie årsstämman tar beslut om att låta styrelsen undersöka olika möjligheter att
teckna ett gruppavtal tör bostadsrättsföreningens medlemmar vad gäller eldistribution/elnät
och elförbrukning.

2) att ordinarie årstämman tar beslut om att låta styrelsen teckna sådant avtal ifall det
framkommer att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt för bostadsrättsföreningens
medlemmar.

Bakgrund:
För att hålla ned kostnaden för eldistribution/elnät och elförbrukning för sina medlemmar
blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar tecknar gruppavtal å sina medlemmars
vägnar.

Huvudskälen till att teckna ett gruppavtal för eldistribution och elförbrukning är att:

1) som stor bostadsrättsförening med många medlemmar har vi bättre möjligheter att få
större rabatter vilket leder till mindre totalkostnader (för enskilda medlemmar).

2) genom att minska totalkostnaden för våta medlemmar gagnar vi alla i föreningen.

Uppsala 20 17-03-23

Sinikka Lilmatta-Ohanian
Västgötaresan 10 (Låg 22)
757 54 Uppsala



—‘i r-- 2017-04-04

MOTION

Tecknande av gruppavtal för eldistribution och

elförbrukning
HSB — dr möjligheterna bor

Hej Sinikka,

Styrelsen tackar för din motion.

Vi har tittat igenom din motion och diskuterat det på styrelsernötet i april. Vi

korn fram till att ditt yrkande är relevant och ska ses över av styrelsen under

kommande arbetsår.

Styrelsen föreslår, mot bakgrcind av ovanståenden, att stämman

beslutar att motionen är besvarad.

Vän]igen,

Styrelsen



Till Styrelsen för HSB Brf 81 Västgötaresan, Uppsala

Motion: Trädvård och skötsel av buskar, planteringar och grönytor

Jag yrkar:

1) att ordinarie årsstämman tar beslut om att låta styrelsen i samverkan med föreningens tekniska
förvaltare undersöka olika möjligheter att teckna avtal angående kontinuerlig trädvård och skötselav buskar, planteringar och grönytor.

2) att ordinarie årsstämman tar beslut om att styrelsen bör teckna ett sådant/sådana avtal med
den/de utförare som styrelsen, i samverkan med föreningens tekniska förvaltare, anser kommerpå längre sikt bli mest ekonomiskt fördelaktigt för bostadsrättsföreningens medlemmar iförhållande till den service och den kvalitet som utlovas av utföraren.

Bakgrund:
Efter många års bristande skötsel och underhåll är föreningens träd, buskar, planteringar och
grönytor mycket stort behov av både förnyelse och regelbunden professionell skötsel.

För att åtgärda problemen med träden behöver föreningen en flerårig trädvåtdsplan där man förstgör en inventering av befintligt bestånd av planterade träd. Därefter behöver en årlig planeringgöras vad gäller beskärning, utrangering och nyplantering av träd.

För att åtgärda problemen med buskar, planteringar och grönytor på gemensam mark (dvs utanförradhusens nyttjandeyta) krävs två åtgärder. Först behöver vi säkerställa att vi får en kunnig ochregelbunden skötsel av det vi redan har. Därefter behöver en översyn göras, område för område,över vilka buskar som behöver tas bort och hur dessa ska ersättas. Samma sak gäller för gjordaplanteringar i området. Vära gräsmattor behöver en översyn då vi brottas med mossa i gräset.

För att säkra fördelaktiga avtal, bör vi använda oss av vår tekniska förvaltares branschkunskap ochkontakter för att hitta de mest lämpliga parter att sluta avtal med.

Huvudskälen till att vi ska teckna avtal om trädvård och skötsel är:
1)1 en stor förening som vår har vi många planterade träd, buskar och gemensamma planteringaroch grönytor som behöver professionell skötsel och omvårdnad för att se välmående och välsköttaut. Vi kan inte överlåta ett så stort arbete på frivilliga krafter.
2) Genom att säkerställa att vi har kontinuerlig skötsel och en planering framåt, kommer vi på
några års sikt att ha en utemiljö som är både vacker och trevlig att vistas i.
3) Genom bättre planering behöver vi inte heller göra akutåtgärder som kostar mer för
föreningens medlemmar.

4) Genom bättre skötsel får vi ett trivsamt område som ger mervärde för våra medlemmar, höjerföreningens anseende utåt och som därmed gör vårt område attraktivt för nya medlemmar (dvshöjer det ekonomiska värdet av våra bostadsrätter).

Uppsala 2017-03-30

Sinikka Lilmatta-Ohanian
Västgöta resan 10 (Läg 22)
757 54 Uppsala



2017-04-04

MOTION

Trädvård och skötsel av buskar, planteringar och

grönytor
HSB — dir möjligheterna bor

Hej Sinikka,

Styrelsen tackar för din motion.

Vi har tittat igenom din motion och diskuterat det p styrelsemötet i april. Vi

kom fram till att ditt yrkande är nödvändigt och ska ses över av styrelsen under

kommande arbetsår.

Styrelsen rekommenderar, mot bakgrund av ovanståenden, att stämman beslutar

att motionen är besvarad.

Vänligen,

Styrelsen



Motion till årsstämman år 2017

HSB Brf 81 Västgötaresan

Vår Bostadsrättsförening (Brf) är planlagd på skogsmark, där husen placerats i
partier där naturmarken behållits omkring. Byggnationen utfördes med hänsyn
och varsamhet för att bevara naturen intakt och som ett mervärde.

Många av oss medlemmar har aktivt valt att bosätta oss i detta skogsområde!

Visst behöver även naturmark åtgärdas emellanåt — när och hur kan diskuteras
om tillfälle ges!

Skulle vilja att styrelsen klargör syfte och handläggning av den i febr—mars 2017

genomförda eller pågående trädfällningen!

Vilka riktlinjer ang trädfällning inom Brf 81 enades styrelsen om skulle ligga

som grund vid anbudsinfordran från utvalda företag?

Bestämde styrelsen tillsammans vilka träd eller i vilken omfattning träd

skulle fällas — enstaka eller merparten?

Togs styrelsebeslutet ang trädfällning och anbudsinfordran år 2016 el 2017?

Anser styrelsen att den handlagt ärendet ang trädfällning enl § 20 i Brf 81:s

nu gällande Korta normalstadgar K 2003-369-4?

Det är inte enbart träd som fraktats bott utan även ett betydande
ekonomiskt värde har bortförts från oss medlemmars gemensamma
egendom!

Sävja 2017 03 30

t ,

Ulla Ericson Västgötaresan 93, Lägenhet 82

PS! Anser Årsstämman att styrelsen handlagt ärendet ang trädfälining en! §20? DS!



- 2017-04-04

MOTION

Trädgallring

HSB — dr möjligheteTna bor

Hej Ulla,

Styrelsen tackar för din motion.

Vi har tittat igenom din motion och diskuterat det på styrelsemötet i april.

Enligt § 1 i föreningens korta normal stadgar ska föreningen främja
medlemmarnas ekonomiska intressen och gemensamma behov. Detta innebär
underhåll av fastigheten. dvs byggnader och mark. Därav ser vi inte
ifrågasättandet av §20 som relevant.

Träden har låtits växa sig allt för stora inom vårt bostadsområde. Detta har
medfört mossbildning på tak och gräsytor, rotsystem som skadar hårdgjorda
ytor, fallrisk, för tät vegetation inpå husfasader samt ett minskat Ijusinsläpp.
Dessutom skapade täta skogspartier tillhåll för kriminell verksamhet.

Med detta i åtanke togs frågan upp i styrelsen under hösten 201 5 och en
förfrågan angående synpunkter och önskemål gick ut till bostadsrättshavama i
föreningen. Ett stort antal svar inkom som vi sedan började bearbeta.

När det gäller riktlinjer •för anbuclen diskuterade styrelsen och enades under
styrelsemöten utifrån ovannämnda anledningar. Vår dåvarande vi cevärd var
även inblandad.

1 augusti 2016 genomförde styrelsen den årliga ockulära besiktningen.
Tillsammans med styrelsen deltog en teknisk förvaltare från fastum som är
sakkunnig i fastighetens underhfl. Här framkom bl.a. att växtligheten riskerade
att skada byggnader och mark.

Beslutet att gallra togs sent hösten 2016. Merparten av styrelsen har med den
ockulära besiktningen som grund, fastighetsskötarens påpekanden,
boendeenkäten samt samräd med boende till närliggande träd beslutat vilka träd
som ska gallras ur. Under gemensamma uteaktiviteter så som städdagar har det
framkommit önskemål angående gal Iring från medlemmar. Viktigt att tillägga
är att alla önskemål inte har kunnat tillgodoses då det ibland fanns motstridiga
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önskemål men som även stred mot principen att skydda byggnader och marks

värde.

För att värna om miljön och undvika kostsam deponi för sly och stammar såldes

detta till en uppköpare.

Då träd och växtlighet är ett fastighetstillbehör och ingår i den fasta egendomen

måste de också underhållas vilket styrelsen enligt den §1 anser sig ha gjort.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ovanståenden, att stämman

beslutar att motionen är besvarad.

V än Ii geil,

Styrelsen
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