
   

KALLELSE  
Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening 

Kolarängen i Järfälla kallas till ordinarie föreningsstämma 

Dag: Tisdagen den 14 maj, 2019 
Tid: 19:00 (inskrivning från 18:00) 
Plats: Folkets hus, Kallhäll, Järfälla 
 

DAGORDNING 

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 årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   
15. Valberedningens redovising och förslag 
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman   

17. Beslut om antal styrelseledamöter  
18. Val av styrelseledamöter  
19. Presentation av HSB-ledamot 
20. Beslut om antal revisorer  
21. Val av revisorer  
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
25. Antagande av stadgar i andra läsning, stämman 2018-05-15 antog stadgarna i första läsning 
26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden, exempelvis motioner, som angivits i kallelsen 
27. Föreningsstämmans avslutande 

 

VÄLKOMNA! 

Styrelsen 

Årsredovisning och förslag till nya stadgar finns på hemsidan (se medlemsinformation), om ni 
behöver hjälp med utskrift av årsredovisning eller stadgar vänligen kom till styrelseexpeditionen 
alternativt skicka ett email till: fragastyrelsen@kolarangen.se. Tryckta exemplar av 
årsredovisningen kommer också att finnas tillgängliga på årsstämman. 

mailto:fragastyrelsen@kolarangen.se


   

Information om nya stadgar för Brf Kolarängen 
 

Nya lagregler kräver en uppdatering av alla föreningars stadgar 
Den 1 juli 2016 trädde en rad förändringar i föreningslagen i kraft och som följd flera 
ändringar i andra lagar. Föreningens nuvarande stadgar strider strider nu mot lagen och 
vi behöver därför anta nya stadgar. 
 

Nya stadgar behöver antas i två på varandra följande stämmor och 2018 års stämma 
beslutade att anta nya stadgar i vad man kallar första läsningen. På stämman 2019 
behöver stadgarna antas också i en andra läsning för att de skall bli giltiga och 
registrerade hos bolagsverket. Stadgarna som antas i andra läsningen måste vara exakt 
samma som antogs i första läsningen annars måste vi börja om med en ny första läsning. 
 

Då vi redan behandlat stadgarna på 2 tidigare extrastämmor och en årsstämma så är 
styrelsens förhoppning att vi på årsstämman 2019 kan ställa oss bakom förslaget och att 
den som har avvikande mening skriver en motion till nästa stämma. 
 

De nya stadgarna utgår från HSBs normalstadgar med nedanstående justeringar 
beslutade på extrastämma 2018: 
 

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 

Borttaget följande formulering: Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie 
och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen samt för att stärka gemenskapen och 
tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med 
anknytning till boendet. 
§ 11 Insats, andelstal och årsavgift 

Borttaget följande formulering: Om inre fond finns ingår även fondering för inreunderhåll 
§ 17 Dagordning 

Borttaget suppleanter från val av styrelse och revisorer under punkt 16, 17, 19 och 20 
Adderat följande formulering under punkt 24: exempelvis motioner 
§ 21 Styrelse 

Borttaget suppleanter från styrelsens sammansättning 
§ 25 Revisorer 

Borttaget suppleanter från antalet revisorer 
§ 27 Fonder 

Borttagen text om inre fond 
§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar 

Följande punkter borttagna från bostadsrättshavarens ansvar: 

• Lås och nycklar 

• Eldstäder och braskaminer 

• Köksfläkt 
Tillagt terrass på flera ställen i sista stycket 
§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar 

Följande punkter har adderats till bostadsföreningens ansvar: 

• ytterdörrlås och tillhörande nycklar 
Följande punkter har tagits bort från bostadsrättsföreningens ansvar: 

• Gas och Rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler 
 
Förslag till nya stadgar finns på hemsidan (se medlemsinformation), om ni behöver hjälp med 
utskrift vänligen kom till styrelseexpeditionen alternativt skicka ett email till: 
fragastyrelsen@kolarangen.se 
  

mailto:fragastyrelsen@kolarangen.se


   
 

 

 
 

  



   
 

 
 

  



   
 

 
 



 Motion #1  
 

Ladduttag för elbilar 
Föreslår att styrelsen får i uppdrag att utreda och planera för införande av ladduttag för elbilar i garage 

och/eller parkeringsplatser. 

Med vänlig hälsning 

Hans Ljungqvist 

Turbingränd 14 

sthalj@gmail.com 

Tel: 08 360808 alt 070 4448208 

 

 

 

Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till förslaget och föreslår att stämman ger i uppdrag till styrelsen att 
tillsätta en grupp med intresserade medlemmar och representation från styrelsen som får 
genomföra en förstudie för ett eventuellt införande av laddplatser för elbilar. (samma svar 
till motion 1 och 2) 
 
Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 
 

  



 Motion #2  
 

 
Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till förslaget och föreslår att stämman ger i uppdrag till styrelsen att 
tillsätta en grupp med intresserade medlemmar och representation från styrelsen som får 
genomföra en förstudie för ett eventuellt införande av laddplatser för elbilar. (samma svar 
till motion 1 och 2) 
 
Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 



 Motion #3  
 

Tvättplatser i garagen 
 
Är det inte möjligt att alla som har parkeringsplats både garage och uteplats ska ha möjlighet 
att kunna får tvätta sina bilar. Eftersom vatten som förbrukas i föreningen betalas av alla 
boende, även om man inte har garageplats.  
Borde det inte vara mer rättvist att alla ska få tillgång till att tvätta sin bil?  
 
Mvh 
Kime Hjorth  
 
 
Styrelsens svar 
Enligt reglerna så får bara de som hyr garageplats utnyttja tvättplatserna och styrelsen har 
inte för avsikt att ändra på det. De som hyr garageplatser betalar för det vilket också täcker 
förbrukningen av vatten. 
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
 

  



 Motion #4  
 

 
 
 
 
 
 
Styrelsens svar 
Vi har bett entreprenören som levererat dörren att undersöka om något går att göra så att 
dörren inte skall vara så trög att öppna. Om inte det hjälper föreslår vi att boende med 
rörelsehinder kontaktar kommunen för att ansöka om bostadsanpassning. 
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
 

  



 Motion #5  
 

 
 
 
 
Styrelsens svar 
Det finns en anledning till att bommarna sitter uppe. Det är för att minska biltrafik och 
hastighet. Det är inte meningen att man ska åka bil obehindrat i området. 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
 

  



 Motion #6  
 

2019-02-27 

 

U.t. önskar få ner hastigheten i vårt bostadsområde. 

 

Det gäller både bostadsrättsinnehavare och olika hemtjänstbolag. 

 

Dessutom har gångvägen utanför Turbingränd (utanför terrasserna) 

börjat användas flitigt; bl a av Järfälla kommuns hemtjänst. 

 

Förslag: 

 

Ändra skylten vid infarten från Kallhällsleden till 10 km/timme. 

 

Någon form av farthinder i backen ner mot vändplanen/garaget vid 

Tu 1. Där kan det bli höga farter. 

 

Att dialog förs med aktörer från hemtjänst, att bara köra in om de 

har mycket att bära på. Många hemtjänstanställda använder inte bil 

utan de går, vilket ju verkar fungera alldeles utmärkt. 

 

MVH//Kerstin Lindroth 

 

Turbingränd 13 

 
 
Styrelsens svar 
En skylt med 10 km/tim efterlevs sällan och skylten sitter på kommunens mark så den kan 
vi i alla fall inte byta ut. Styrelsen anser inte att det behövs något farthinder i backen ned 
mot Turbingränd 1. Styrelsen har skickat mejl till kommunen som får kontakta de olika 
aktörerna inom hemtjänsten och vädja om att inte köra in på gårdarna. 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
 

  



 Motion #7  
 

 
 
 
 
Styrelsens svar 
Föreningen har ingen laglig rätt att förbjuda någon att röka på egen terrass eller uteplats. Alla 
uppskattar dock inte rök. Visa hänsyn om du röker och du som blir störd, tala med din granne. 
Rökning är dock inte tillåten i allmänna utrymmen inomhus vilket också står i trivselreglerna. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
 

  



 Motion #8  
 

Tydligare anvisningsskyltning för Teknikvägen 75-

121 
Eftersom vi varit beroende av färdtjänst från jan. visar det sig 

att bilarna har problem att hitta till Teknikvägen 37-121. Vi har 

fått anvisa i telefon. 

Föreslår komplettering av anvisningsskylt likt den till 

Teknikvägen 1 – 33. 

På samma stolpe. Se bild. Skyltningen nere vid tvättstugan ok.  

Vägen ”runt” tvättstugan är idag inte särskilt tydlig. 

Anita o Thord Cedring Teknikvägen 73 

20 febr 2019 

thord.cedring@comhem.se 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till förslaget och kommer att förtydliga skyltningen inom området på 
Teknikvägen. 
 
Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 
 

  



 Motion #9  
 

Motionen gäller att ta fram ett underlag för ev. införande av 

passersystem på entrédörrarna. 
Bakgrund: Det är mycket viktigt med ett tryggt boende och att alla ska känna sig 

säkra i sin hemmamiljö. Under de senaste åren har det varit inbrott och inbrottsförsök 

på dagtid. Det har också varit många tvivelaktiga försäljare av s.k. 

säkerhetsprodukter, samt obehöriga som påstått att lägenheten har haft översvämning 

eller dylikt. Även uteliggare har varit inne i trapphus och sovit.  

De flerbostadshus, som idag byggs är alla utrustade med någon form av 

passersystem. Vårt låssystem håller mycket hög standard och ska naturligtvis inte 

förändras. Ett passersystem kommer att utgöra ett mycket bra komplement till 

låssystemet och utnyttjar det elektriska slutblecket, som finns i entréportarna. Det 

finns idag ett antal olika passersystem och det är därför av stor vikt att man   väljer ett 

så säkert och kostnadseffektivt system som möjligt. 

Motionen gäller att ta fram ett underlag för ev. införande av ett passersystem. 

Införandet av passagesystem kommer i så fall att bli steg 2 och ska beslutas av 

ordinarie årsstämma eller en extra årsstämma. 

Förslag till beslut: Undertecknad hoppas att årsstämman inser vikten av ett tryggt 

boende och ger styrelsen i uppdrag att anlita en konsult, som kan arbeta fram ett 

underlag som sedan ev. kan göra det möjligt investera i ett säkert och 

kostnadseffektivt passersystem.  

 

Henry Fredriksson         

Turbingränd 5              
 

 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till förslaget och föreslår att stämman ger i uppdrag till styrelsen att 
utreda och ta fram ett underlag för ett eventuellt införande av passersystem. 
 
Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 
  



 Motion #10  
 

2019-02-27 

U.t. önskar att alla portar vore låsta dygnet runt. Inte bara 

vissa. 

 

T ex på Turbingr 13: på gaveln är porten låst jämt, men bara några 

meter därifrån är "huvudingången" öppen från 05.00 till 20.00. 

Ologiskt. 

 

Tvättstugor, cykelrum, garage och förråd kommer vi  

bostadsrättsinnehavare bara in med access från nyckelansvarig. Men 

obehöriga kommer in i våra portar. 

 

Med tanke på det flertal inbrott och inbrottsförsök den sista 

tiden vore det bra med helt låsta portar. 

 

Hemtjänsten kommer in redan nu under den låsta tiden; omsorg 

utförs dygnet runt, så det borde inte vara något hinder. Det 

fungerar i alla andra bostadsområden. 

 

MVH//Kerstin Lindroth 

 

 
 
Styrelsens svar 
Portarna är öppna vissa tider för att bland annat tidningsutbuden ska kunna komma in. 
Inbrotten och inbrottsförsöken på senare tid har skett via altandörrar och altanfönster så 
att låsa portarna hjälper i alla fall inte. Styrelsen föreslår dock att vi även tittar på en 
eventuell låsning av portarna samtidigt som vi utreder passersystemet (se motion #9). 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
  



 Motion #11  
 

 

 

 
Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till förslaget och kommer i samråd med uthyrningsansvariga att lägga 
till städning av uthyrningsrummen i lämplig omfattning i städavtalet. 
 
Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen angående städning. 
  



 Motion #12  
 

 
 

 

 
Styrelsens svar 
Styrelsen är positiv till förslaget och kommer att undersöka om ventilationen går att 
förbättra och lägga till städning i lämplig omfattning i städavtalet. 
 
Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 
  



 Motion #13  
 

26 Feb 2019 
Vävrummen! 
Ta bort ett av vävrummen och sätt pingisbordet från gymmet där för att få mer plats till 
gymmet.  

 
 
Mvh 
Kime Hjorth 
Teknikvägen 65 
 
 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen föreslår att stämman ger i uppdrag till styrelsen att utreda användningen av alla 
gemensamma lokaler för att eventuellt byta verksamhet i någon av lokalerna. 
 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
 

  



 Motion #14  
 

MOTION OM RADONMÄTNING OCH GRÄNSVÄRDEN  
David Ekorn och Stephanie Ekorn, 2019-02-25  
Teknikvägen 61  

VI FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR:  
1. att föreningen genomför radonmätning av samtliga bostadsfastigheter under hösten 2019 samt 
utreder och åtgärdar eventuell förekomst av radongas över godkända gränsvärden.  

2. att vidta åtgärder vid halter av radongas överstigande 100 Bq/m3 förutsatt att dessa åtgärder är 
kostnadseffektiva. Enligt 9 kap 9§ miljöbalken är föreningen annars skyldig att vidta åtgärder då 
halten radongas inomhus överstiger 200 Bq/m3.  

 
 

 RADON I FASTIGHETER  
Radongas är en radioaktiv gas och en viktig bidragande riskfaktor till lungcancer. Radon kan komma in 
i lägenheter genom byggmaterial (exempelvis blåbetong), markluft, hushållsvatten eller genom 
fjärrvärmeledningar. Förutom olika källor till radon påverkas eventuell förekomst också i stor 
utsträckning av fastighetens ventilation. Ventilation genom undertryck kan leda till att radon sugs in i 
huset från värme- och vattenledningar eller omgivande mark.  

LAGSTADGAT GRÄNSVÄRDE OCH REKOMMENDERAT GRÄNSVÄRDE  
I Sverige betraktas radon som en sanitär olägenhet när det överstiger 200 Bq/m3 och måste då 
åtgärdas enligt miljöbalken. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar dock att halterna inte 
ska överstiga 100 Bq/m3. Eftersom risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt1 med genomsnittlig 
exponering mot radon så är det eftersträvansvärt att ha så låg förekomst av radon inomhus som 
möjligt. 200 Bq/m3 är därför inte en riskfri nivå utan ska betraktas som en kompromiss mellan 
hälsorisker och ekonomiska kostnader för att sanera det svenska bostadsbeståndet. Om föreningen 
anser sig ha råd så är det därför lämpligt att försöka åtgärda förekomst av radongas redan vid halter 
över 100 Bq/m3.  
1 Grundrisken (för icke-rökare) att drabbas av lungcancer under sin livstid är c:a 0,3 %. Den risken stiger sedan i direkt 
proportion till genomsnittlig långvarig (exempelvis 20 års) exponering mot radongas. Vid en radongashalt på 600 
Bq/m3 så fördubblas risken. D.v.s. personer som bor i en bostad med en genomsnittlig radongashalt på 600 Bq/m3 har 
0,6 % risk att drabbas av lungcancer under sin livstid istället för 0,3 %. 
 
 
 

 
 
Styrelsens svar 
Radonmätning genomfördes i föreningen 2008 vilket betyder att det nu kan vara dags för 
en ny mätning. Styrelsen kommer att se till att vi genomför en radonmätning till 
hösten/vintern och därefter också genomför lämpliga åtgärder för att minska radonhalten 
där så behövs. Beroende på utfallet i mätningen och kostnaden för åtgärder så kommer 
också radonhalter mellan 100 och 200 Bq att åtgärdas (om styrelsen anser att det är 
kostnadseffektivt). 
 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
 



 Motion #15  
 

 
 
 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen håller med och kommer att se till att trädet beskärs i samråd med den nya 

trädgårdsentreprenören. 

Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 
 

  



 Motion #16  
 

Motion till Brf  kolarängens årsstämma 2019 

 

 

Undertecknade bor sedan 1991 på Turbingränd 20.  På den sida av huset som vetter mot 

Turbingränd 18 växer bl.a. några rönnbärsträd, ett äppelträd och en syrenbuske. De har aldrig 

tuktats under den tid som vi bott här och har med åren blivit tämligen spretiga. 

 

Vi föreslår därför att medlemsstämman ger föreningens styrelse i uppdrag att under innevarande 

år, 2019, ombesörja tuktning, men INTE fällning, av ovannämnda träd. 

 

Kallhäll den 27 februari 2019 

 

 

 

Jolanta och Bo Widegren 

Telefon: (08) 583 558 69 

E-post: tbw@bredband.net 

 
 
 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen håller med om att träd och buskar mellan Turbingränd 18 och 20 behöver tuktas 

och vi föreslår att det görs i samråd med den nya trädgårdsentreprenören och boende 

med uteplats i anslutning till buskaget. 

Styrelsen föreslår stämman att bevilja motionen. 
 

  



 Motion #17  
 

 
 
Referens: 

HSB Stockholm 

Hagelins Bygg 

 

 

 

 

Styrelsens svar 
Styrelsen anser inte att häcken skall tas bort och föreslår efter diskussion med motionären 
att vi undersöker om bredden på häcken kan minskas så ett räcke kan sättas upp och 
häcken vara kvar.  
 
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
 



   
 

 


