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Motion från Britt-Inger Rönnqvist 
 
Ett HSB 
Förslag: Att medlemskap i HSB lokalförening ersätts med ett medlemskap nationellt. 
Uppsala 2020-01-19  
Elsie Britt Inger Rönnqvist 
 

Styrelsens svar på motion från Britt-Inger Rönnqvist om  
Ett HSB 
 
HSB Uppsalas styrelse välkomnar frågan kring medlemskapet som sådan. Medlemskapet och 
inflytandet är centrala frågor inom HSB och styrelsen anser att motionen belyser en intressant 
vinkel – ett medlemskap. Det kan i förstone te sig praktiskt. Dock finns det fler perspektiv att 
ta hänsyn till. HSBs parlamentariska organisation bygger på möjlighet att ta hänsyn till lokal 
påverkan. Det enskilda medlemskapet i den regionala HSB-föreningen är en viktig grund i det 
lokala engagemanget och en viktig del av HSB-föreningens verksamhet. 
 
Dock ska tilläggas att redan idag kan ett medlemskap i HSB ge förtur till HSBs 
nyproducerade bostäder och HSBs hyresrätter i hela Sverige, trots lokalt medlemskap 
 
HSB Riksförbund bildas av de regionala HSB-föreningarna som också i hög grad påverkar 
inriktningen på Riksförbundets arbete. Komplexiteten i den demokratiska processen skulle bli 
stor om Riksförbundet skulle bestå av både HSB-föreningar och enskilda medlemmar. 
 
Frågor då blir till exempel var de enskilda medlemmarna skulle påverka HSB? Skulle de 
påverka den regionala HSB-föreningen via sin bostadsrättsförening? Vilka mandat har de i så 
fall gentemot bostadsrättsföreningarna då de inte är medlemmar i den regionala HSB-
föreningen så som bostadsrättsföreningarna skulle vara. Eller skulle de enskilda 
medlemmarna påverka direkt? I så fall kan man se en potentiell konfliktsituation mellan HSB-
föreningarnas påverkan och medlemmarnas påverkan. 
 
Styrelsen anser, med stöd av ovanstående resonemang, att ett medlemskap i dagsläget inte är 
genomförbart.  
 
Förslag till beslut: 

- Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med hänvisning till argumenten ovan. 
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Motion från Thomas Lindgren 
 
Möjlighet till Energibesparing för Brf förening Uppsala 
I dagens samhälle är en av det större diskussionerna hur kan vi spara på vår energiförbrukning 
och minska våra Co2 utsläpp. Att som Brf förening göra en insatts för miljön är inget trolleri. 
Nedanstående steg 1-2 -3 skulle lösa föreningars möjligheter att spara energi och miljö samt 
minska kostnaden för medlemmarna. Problemet är Vattenfall Uppsala som inte besvarar 
ansökningar för att montera nya moderna mätare som klarar nedanstående 1-2-3 steg.  
Vattenfall har sedan över ett år ett antal ansökningar från Brf föreningar i Uppsala om att få 
utföra dessa åtgärder, Vattenfall besvarar inte heller de entreprenörer som skall utföra dessa 
arbeten. I övriga delar av landet finns ett stort antal ombyggda energiföreningar. Man skulle 
med god grund säga att Vattenfall Uppsala missbrukar sin maktställning mot Brf föreningar. 
IMD är ett krav från EU, artikel i Bo Bättre Nr 3 2019. 
 
Steg 1: Idag finns beprövad och väl dokumenterad mätmetod IMD, Individuell Mätning och 
Debitering. Föreningen gör gemensamt inköp av förbruknings el, till betydligt bättre pris än 
privat, och distribuerar till föreningens medlemmar. Gemensamt abonnemang innebär mycket 
små nätavgifter o fasta kostnader för medlemmar. 
 
Steg 2 i energibesparingen: Man installerar och mäter varje lägenhets totala förbrukning av 
varm vatten, man betalar för den faktiska förbrukningen. Steg2+: Kopplar på förbrukningen 
av kallvatten och debiteras som för varmvatten. Samma mätutrustning som för steg 1 el 
mätning. 
 
Steg 1 o 2: Visar på en besparing på mellan 25–35 % av energiförbrukningen för El o 
varmvatten på gjorda installationer. Besparingar som gynnar miljön. 
 
Steg 3: Montering av solceller, vår fastighet har ett optimalt utformat tak för dylik montering, 
kan bli självförsörjande av el delar av året och sälja event. överskottsenergi. Beräknat 
energitillskott från solceller är ca.76 000 KWh/år motsvarar ca. 42% av vår totala 
årsförbrukning, samtidigt minskar Co2 utsläppet med 647 860 Kg under solfångarnas 
garantitid. 
 
Årsstämman bör besluta att träda in och hjälpa föreningarna till en förändring av Vattenfalls 
agerande mot HSB BRF:s föreningar i Uppsala. 
 
Thomas Lindgren sekreterare 
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Styrelsens svar på motion från Thomas Lindgren om 
möjlighet till Energibesparing för Brf förening 
 
HSB Uppsalas styrelse inser fördelarna med de möjligheter till energioptimering som idag 
erbjuds bostadsrättsföreningarna i olika former. Att som bostadsrättsförening undersöka och 
genomföra energibesparande åtgärder ser styrelsen som en hörnsten i det långsiktiga 
hållbarhetsarbetet. En genomförd åtgärd ger troligen såväl miljömässig hållbarhet som 
ekonomisk hållbarhet för både bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen. 
 
Den problemställning som motionären belyser, både motverkar och försenar den anpassning 
och omställning till energieffektivare och energibesparande arbetssätt som är både önskvärda 
och nödvändiga för att uppnå de nationella och internationella hållbarhetsmål som satts upp. 
 
Styrelsen anser att frågan om energibesparande åtgärder i enlighet med motionärens 
intentioner är angelägen och tar på sig uppdraget att driva frågan mot vattenfall. 
 
Förslag till beslut: 

- Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 


