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Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 för  
HSB bostadsrättsförening Blåsut   

 
 
 

Dag:   14 november 2019 
Plats:  Dalheimers hus, Slottsskogsg. 12.  
Klockan:   18:00 Registrering och förtäring 
  18:30 Föreningsstämman inleds 

 
 
 
DAGORDNING 

 

1. Föreningsstämman öppnas   
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. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och förtroendevalda som valts 
av stämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter 
17. Val av styrelseledamöter 
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  
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB  
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor: 

a. Avfallshantering 
b. Bredband 

25. Motioner 
26. Föreningsstämmans avslutande 
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Valberedningens rapport och förslag till stämman 2019 
 
Förtroendevalda verksamhetsåret 2018-2019 
 
Styrelseledamöter (10) Inför 2019-2020 
Mikael Alvander, ledamot Vald till 2020,  
Eva Andersson, ledamot Vald till 2020, kvarstår 
Lena Björneld, ledamot  Vald till 2019, avgår  
Linda Caraza, ledamot Vald till 2020, kvarstår 
Dan Öjvind Gasstorp, ledamot Vald till 2019, kvarstår till omval under förbehåll 
Reza Ghasemi, ledamot Vald till 2019, kvarstår 
Marina Ghersetti, ledamot Vald till 2019, kvarstår 
Bosse Hermansson, ledamot Vald till 2019, kvarstår 
Lisa Stevik, ledamot Vald till 2020, avgår 
Klas Sjödell   Tillsatt av HSB, kvarstår 
 
Revisorer 
Mats Lindqvist Vald till 2019, kvarstår 
Gunilla Ehdin, suppleant Vald till 2019, kvarstår 
 
Valberedning 
Katja Finger Vald till 2019, kvarstår 
Patrik Nordin Vald till 2019, kvarstår 
Anahid Khaneie Vald till 2019, avgår 
 
 
Valberedningens kommentarer 
I valberedningen har under verksamhetsåret 2018-2019 ingått Anahid Khaneie, Patrik Nordin 
och Katja Finger (ordförande). Under februari deltog vi i HSB:s utbildning för valberedare. I 
början av verksamhetsåret träffade vi förra årets valberedning för en överlämning. I april och 
maj genomförde vi samtal med förtroendevalda i styrelsen, ett antal samarbetspartners till Brf 
Blåsut samt medlemmar för att bilda oss en uppfattning om vad som fungerade väl i 
styrelsen samt vad som behövdes utvecklas och vilken kompetens man saknade. Samtalen 
fördes utifrån följande grund: 
HSB:s motton:  
- Ett hållbart boende i världsklass   
- Där möjligheterna bor  
 
Styrelsens 3 huvuduppgifter och ansvarsområden:  
- Ekonomi  
- Fastighet  
- Medlemmar  
 
Föreningens ändamål:  
- Att främja medlemmars ekonomiska intressen  
- Att stärka gemenskapen  
- Att värna om miljön   
 
Samtliga förtroendevalda fick inför varje samtal frågor sig tillsända. 
Ur samtalen framgick att man saknade mötes- och planeringsstruktur, kultur för 
kommunikation och samarbete i projekt. I september bjöd valberedningen in till ett möte med 
intresserade medlemmar som kunde tänka sig att bli förtroendevalda. I oktober genomförde 
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vi enskilda samtal med dessa personer. Efter att ha sammanvägt all information och tagit 
hänsyn till föreningens utmaningar, kom vi fram till att det finns skäl att inte nominera de 
ledamöter vars mandatperiod var slut och att komplettera styrelsen med nya ledamöter som 
kan bemöta föreningens utmaningar som finansiering, kommunikation, arbete i projektform; 
att arbeta i grupp med bibehållen integritet för styrelsens uppgifter, samtidigt som man 
arbetar över organisationsgränser med samarbetspartners och inbegriper medlemmar i 
arbetet utifrån deras förutsättningar. Här har vi tagit till oss förra årets valberednings 
kommentar i årsredovisningen “att se över arbetssätt och organisation” (sid 25). 
 
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till nio (9) istället för tio (10) för 
att kunna fatta majoritetsbeslut. 
 
Som framgår ur nedanstående text kvarstår fem (5) av förra årets styrelseledamöter. Fyra (4) 
nya medlemmar nomineras som har olika erfarenheter av arbete i styrelse och arbete i 
projekt, process och organisationsutveckling.  
 
 
Valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2019-2020 
 
Styrelseledamöter (9) 
Mikael Alvander Kvarstår, vald till 2020 
Eva Andersson Kvarstår, vald till 2020 
Linda Caraza Kvarstår, vald till 2020 
Marina Ghersetti Omval, 1 år 
Rebecca Jones Nyval, 2 år 
Jonny Nylund Nyval, 2 år 
Martin Sila Lindberg Nyval, 1 år 
Anton Fors  Nyval, 1 år 
Klas Sjödell  HSB-representant, kvarstår 
 
 
Revisorer 
Mats Lindqvist, ord Omval, 1 år 
Gunilla Ehdin, suppl Omval, 1 år 
 
 
Valberedningens kommentarer, forts. 
I maj 2019 meddelade Anahid Khaneie att hon pga sin arbetssituation var tvungen att lämna 
sitt uppdrag. För kontinuitetens skull nomineras av medlem de två valberedare verksamma 
2018-2019 samt en tredje medlem med mycket god erfarenhet av styrelse- och 
valberedningsarbete. 
 
Valberedning 
Katja Finger Omval, 1 år 
Patrik Nordin Omval, 1 år 
Jörgen Olausson Nyval, 1 år 
 
Arvoden 
Föreningen har ett antal finansieringsfrågor att arbeta med; höjning av tomträttsavgälden, 
eventuella omläggningar av lån, fastighetsunderhåll- och utveckling, vilket resulterar i höjning 
av medlemmars årsavgift. Därför har valberedningen efter mycket överläggning kommit fram 
till att i år inte föreslå någon höjning av arvoden för någon förtroendevald funktion för 
kommande verksamhetsår 2019-2020.  
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Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor 
 
a. Avfallshantering 
Tidigare styrelse för BRF Blåsut lät redan år 2009 genomföra en omfattande utredning av hur 
vårt nuvarande sopsystem fungerar och hur det kan utvecklas. Anledningen till utredningen var 
att styrelsen under lång tid uppmärksammat att en omläggning av systemet och stängning av 
sopnedkasten kunde ge både miljöförbättringar och ekonomiska besparingar. 
Dagens system med sopnedkast sliter hårt på våra fastigheter, skapar luktproblem, omöjliggör 
sortering av matavfall, skapar arbetsmiljöproblem för fastighetsskötarna och är kostsamt för 
föreningen. En fördel med dagens system är att det är bekvämt med närhet till sopnedkast i 
trapphusen, men nackdelarna är många. 
Nuvarande styrelse har fortsatt utredningen. Styrelsen har kommit fram till att föreslå stämman 
att sopnedkasten stängs och att sopstationer med nedgrävda sopbehållare placeras på 
gräsmattan mellan Blåsutgatan 1 - 7 samt på baksidan av Gröna Gatan 61, på gräsmattan 
utanför tandläkarna. Sopstationerna skall bestå av behållare för blandavfall samt behållare för 
matavfall. 
 
Stora fördelar för föreningen: 

• Drygt hälften av föreningens nuvarande totala sopmängd beräknas bestå av matavfall. 
Föreningen betalar en avgift för sophämtning som är baserad på vikten. Matavfall hämtas 
gratis av Göteborgs kommun, varför det nya systemet kommer att ge oss kraftigt sänkt 
kostnad i denna del. 

• Arbetsmiljöproblemen för fastighetsskötarna vid sophantering är välkända och har drabbat 
andra bostadsrättsföreningar med arbetsstopp och vite som tvingat fram snabb och kostsam 
stängning av sopnedkasten. Styrelsen ser en stor fördel i att vi genom en medveten plan 
undviker att hamna i en sådan situation. 

• Föreningens avfallshantering blir mer miljövänlig. 
• I föreningens byggnader finns ett mycket stort antal soprum och gångar till dessa som 

enkelt kan omvandlas till ytor för exempelvis barnvagnar, cyklar, uthyrningsbara förråd, 
hobbyrum och annat. 

• Lukt i trapphusen är idag ett återkommande problem i föreningens byggnader. Detta 
försvinner med sopsystem utomhus. 

• I dag slits våra fastigheter hårt genom att sopkärl dras fram och tillbaka genom trånga 
gångar, ramper, portar och dörrar. Slitaget kommer att minska betydligt om styrelsens 
förslag genomförs, och kostnaderna för underhåll av våra byggnader sänks för föreningen. 

• Arbetsinsatsen som utförs av fastighetsskötarna då de drar sopkärlen fram och tillbaka är 
idag omfattande och utgör en betydande del av dras arbetstid. Ett nytt sopsystem frigör 
därförbetydande resurser från fastighetsskötarna. 

 
Styrelsen föreslår därför att stämman att besluta: 
Att ge styrelsen i uppdrag att införa ett nytt modernt sophanteringssystem och stänga dagens 
sopnedkast. 
Styrelsen, 20191014  
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b. Bredband   
 
Föreningen har sedan flera år ett distributions- och gruppavtal med Com Hem om analog tv. 
Utöver detta finns även ett datauttag från Com Hem (som man kan ansluta till genom en 
koaxialkabel) bredvid TV-antennuttaget. Avtalet löper på ett år i taget, kostar varje lägenhet 
27:36 kr/mån och debiteras via medlemmarnas månadsavgifter till föreningen. Denna avgift kan 
sänkas till omkring 14 kr/mån om föreningen istället tecknar ett 5-årsavtal med Com Hem.  
 
I tillägg har varje lägenhet en fiberport som Telia installerade för flera år sedan. Den möjliggör 
digital uppkoppling av bredband, IP-telefoni och tv via fiberkabel. I dag har många medlemmar 
individuella avtal med olika leverantörer av dessa tjänster. Fiberuppkoppling ger tillgång till mer 
stabilt och snabbare internet, strömningstjänster, bättre tv-mottagning med stöd för HD, fler tv-
kanaler och billigare telefonitjänster. Fiberuppkoppling möjliggör även andra (framtida) IT-
tjänster i hemmet. Individuella avtal mellan enskild lägenhetsinnehavare och fiberleverantör 
ligger i allmänhet på 600-700 kr/mån, motsvarande 7 200-8 400 kr/år. 
 
Styrelsen har under hösten tagit in offerter på gruppavtal från fyra olika leverantörer av 
bredband, tv och IP-telefoni. Efter noga överväganden förordar styrelsen ett avtal med Telia där 
grunderna i avtalet omfattar  

• bredband med 500/100 Mb hastighet,  
• tv-paketet Lagom, 
• IP-telefoni, 
• en extra fiberport i vardagsrummet (nuvarande är i lägenhetens hall), 
• avtalsperiod på 6 år 
• kostnadsfri hjälp med installation av tv i lägenheterna. 

 
Beräknad kostnad är omkring 200 kr/mån. 
Ett avtal om gruppanslutning med Telia innebär att fiberporten blockeras för andra 
leverantörer av motsvarande tjänster. 
 
Styrelsen föreslår därför stämman att besluta: 

• Att Brf Blåsut tecknar gruppavtal med Telia om bredband-, tv- och telefonitjänster via 
fiberanslutning. 

• Att samtidigt behålla avtalet med Com Hem om tv och internet via antennuttag, men 
förlänga det till ett 5-årigt avtal. 

• Att kostnaderna för Telias och Com Hems tjänster debiteras medlemmarna via 
månadsavgiften. 

 
 
Styrelsen, 20191014 
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styrelsens svar 
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Motion nr 1 Fönsterisoleringsglas 
 
Jag har, som jag anser det, blivit oförskyld drabbad av avsevärd kostnad för utbyte av fukt-
skadade (orsak?) isolerglas.  
Följande gäller i dag:  
HSB normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsförening Blåsut Göteborg.  
Utdrag: § 31 pkt 6, bostadsrättshavarens ansvar: Glas i fönster och dörrar samt spröjs på 
fönstren och i förekommande fall isolerglaskassett.  Hemförsäkringsbolag IF, tilläggsförsäk-
ringar bostadsrätt pkt 2. (sept. 2018) Försäkringen gäller inte för isolerglas som består i att 
rutorna blivit otäta.  
Ensam är stark heter det, men vart kommer man som ensam i denna situation? Är inte våra 
ytterfönster en del av ytterfasaderna och borde likställas med vården av dessa. HSB är vår 
gemensamma institution och har ett stort officiellt gehör för att handa ha våra gemensamma 
fastighetsproblem. Därför föreslår jag att föreningsstämman ger i uppdrag att styrelsen aktivt 
påverka HSB och försäkringsbolagen att undantagspassusen om isoleringsglas i tilläggsför-
säkringar borttages och ersätts i  
TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN FÖR BOSTADSRÄTT GÄLLER FÖR:  
Pkt 1. Övriga skador: när i fönster/dörrar (ej dörrblad av glas, spegeldörr, glas i duschkabin 
eller skärmvägg) spräcks eller krossas, inklusive fuktskadade isoleringsglas.  
Med förhoppning om ett positivt bemötande  
Bo Lilljegren  
Lägenhet 348, Blåsutgatan 4.  
bo.lilljegren@telia.com 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 1 
 
Motionären tar upp den angelägna frågan om var gränsen ska dras mellan bostadsrättshava-
rens och bostadsrättsföreningens ansvar för olika delar av våra bostäder. Eftersom denna 
gränsdragning inte är så självklar, som den kan verka av stadgarnas §31 och 32, kan det 
också komma att handla om försäkringsrätt. 
Styrelsen tycker t.ex. inte att det är självklart att varje bostadsrättshavare skall byta sina 
fönster då dessa av åldrande eller från början inbyggda kvalitetsbrister inte längre fyller sin 
funktion fullt ut. Däremot kanske skador till följd av olyckor, vårdslöshet och brister i skötseln 
ska ligga på bostadsrättshavaren och dennes försäkringsbolag. 
Styrelsen kommer under hösten att inhämta information i dessa frågor (från HSB Göteborg, 
från försäkringsrättskunniga, från andra bostadsrättsföreningar m.fl.) och utarbeta en policy 
för underhåll och skadehantering av fönster, balkonger, förråd och andra delar av bostadsrät-
ten där dagens stadgar inte är helt entydiga. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 2 Lekplats 
 
Lekplatsen med gungor, sandlåda och klätterställning är undermålig?  
Det här gäller H gården. 
Föreningen har en stor gräsmatta som används mer som hundrastgård och genväg för folk 
som inte kan använda befintlig väg. 
Bygg en lekplats med ett staket på en meter högt som går ut mot gatan från hus nr 1 och till 
nr 7 med grindar, så får barn som bor i området en större och kanske roligare plats att leka 
på. 
 
Hans Nyman lägenhet nr 522. 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 2 
 
Motionären gör styrelsen återigen uppmärksam på att barnen som använder lekplatsen på 
Blåsutgatan 1 till 5 bör erbjudas en upprustad lekyta. Förslaget på flytt av lekplats till den ny-
ligen återställda gräsytan är genomtänkt och styrelsen har sympati för idén. 
Styrelsen har dock planer på nytt sopsystem och kan behöva delar av aktuell yta till sopsor-
tering för föreningens medlemmar. Möjliga ytor för nedgrävda sopbehållare är begränsad 
mellan våra hus och just denna yta har styrelsen tänkt föreslå ingå i kommande uppgrade-
ring av sopsystemet. 
Styrelsen är medveten om det ökande behovet av uppgraderade lekytor för barnen i före-
ningen och arbetar vidare med frågan. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. 
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Motion nr 3 Uppgradering till säkerhetsdörrar 
 
Bakgrund 
I föreningen är lägenheternas ytterdörrar och dörrinfattningar ofta av undermålig standard. 
Deras förmåga att stå emot våld, som vid ett inbrottsförsök, och brand ter sig dåliga. Pass-
formen är dålig och det uppstår drag genom springor och brevinkast. Detta drag är inte 
gynnsamt vid till exempel brand då elden tillförs syre och livsfarliga brandgaser passerar. 
Dörrarnas ljuddämpning är också dålig vilket kan medföra störningar för de i lägenheten så-
väl som de som vistas i trappuppgångar, loftgångar och liknande. 
Byte av ytterdörrar till säkerhetsdörrar skulle råda bot på flertalet av ovanstående pro-
blem. Dessutom medför säkerhetsdörrar ofta en sänkning av hemförsäkringspremier. 
(Kanske även av föreningens försäkringspremier?) Denna motions syfte är att möjlig-
göra en övergång till säkerhetsdörrar. 
Ansvaret över ytterdörrarna ter sig vara delat mellan bostadsrättshavaren och föreningen. 
Se föreningens stadgar § 31 Bostadsrättshavarens ansvar, stycket Till lägenheten hör 
bland annat, punkt 5 samt § 32 Bostadsrättsföreningens ansvar, punkt 5. Av detta drar 
jag slutsatsen att enskilda bostadsrättshavare inte utan föreningens tillstånd kan byta yt-
terdörr till säkerhetsdörr, det är en angelägenhet som angår båda nämnda parter. 
Att byta samtliga ytterdörrar till säkerhetsdörrar skulle kunna medföra en icke obetydliga 
kostnad för föreningen och i slutändan dess medlemmar. Alla bostadsrättshavare är even-
tuellt inte intresserade av att byta sin ytterdörr mot en säkerhetsdörr och vill inte bära den 
kostnaden. Men en förening av vår storlek skulle också i en samordnad upphandling 
kunna pressa priserna till betydligt lägre nivåer än vid enskilda inköp. Lösningen skulle 
vara att föreningen gör en gemensam upphandling men låter de enskilda bostadsrättsha-
varna sluta avtal med leverantören/entreprenören; en lösning likt den om våra badrums 
inredning i samband med stambytet. 
Förslag till beslut 
I enlighet med motionens resonemang och yrkar jag: 

1. att stämman ger sitt stöd till byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar. 
2. att stämman uppdrar åt den tillträdande styrelsen att sondera intresset hos bostads-

rättshavarna i föreningen att byta till säkerhetsdörr. 
3. att stämman uppdrar åt den tillträdande styrelsen att undersöka kostnader, i samband 

med byte till säkerhetsdörrar, för föreningen och för den enskilde bostadsrättshavaren. 
4. att stämman uppdrar åt den tillträdande styrelsen att, om inte intresset efter den 

föreslagna undersökningen i andra att-satsen är ringa, inhämta anbud från leve-
rantörer av säkerhetsdörrlösningar. 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta i enlighet med förslaget och dess yrkanden. 
 
Göteborg 2019-10-01 
Johan Nyström 
Gröna Gatan 49 
Lägenhet 153 
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Styrelsens kommentar – motion 3 
 
Styrelsen är enig med motionären om att det finns flera fördelar med byte till säkerhetsdörrar. 
Det bör dock beaktas att kostnaden för säkerhetsdörrar är mycket hög. Priserna sträcker sig 
från ca 15 000 kronor till 30 000 kronor. Att byta ut samtliga medlemmars dörrar skulle såle-
des innebära en kostnad för föreningen på ca 8 670 000 – 17 340 000 kronor. Därtill bör be-
aktas att flera säkerhetsdörrar med högre säkerhetsklassificeringar saknar brevinkast. Detta 
innebär att det krävs undersökningar avseende huruvida det är lämpligt - bl.a. ur säkerhets-
synpunkt - att ha brevlådorna i trappuppgångarna. Till detta kommer att installation av brevlå-
dor i trappuppgångar medför ytterligare en kostnad. Det kan dock framhållas att ett undersö-
kande arbete pågår i syfte att närmare undersöka bl.a. kostnaden och rimligheten med att 
byta samtliga ytterdörrar till säkerhetsdörrar. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 4 Dörröppningsautomatik i garagen och nya trycken 

publika dörrar 
 

Förslag 1: Dörröppningsautomatik i garagen 
I garagen finns ett antal dörrar som har dörröppningsautomatik till och från garagen via 
trapphusen, dessa öppnas med tagg-läsaren från trapphusen och dörren öppnas automa-
tiskt. 
Från garagen finns ingen möjlighet att öppna dörren med automatiken, endast 
med ett tvåhandsgrepp på trycket (handtaget) och vredet manuellt. 

Förbättringsförslag: 
Att sätta en så kallad armbågskontakt i garagen och ansluta denna till den befintliga 
dörröppningsautomatiken för att kunna öppna dörren med automatiken från garagehål-
let. 
 
Förslag 2: Nya trycken publika dörrar 
De flesta av våra publika dörrar i vår förening öppnas med nyckel eller via tagg-läsaren 
från ena hållet, samt från andra hållet med hjälp av trycke och vred, vilket innebär ett två-
handsgrepp. Detta medför att man många gånger måste ställa ned saker som man har 
med sig för att kunna öppna dörren, vilket kan vara väldigt stökigt. Många av våra låskistor 
och trycken i dörrarna är från husets begynnelse och är slitna samt behöver bytas ut inom 
kort. 

Förbättringsförslag: 
Att byta ut trycken till dörrarna så att det går att öppna dörren med en hand (dörren låses 
upp och öppnas samtidigt med ett trycke), och inte som idag där det krävs ett 
tvåhandsgrepp för att kunna öppna dörren. 
 
2019 Åke Johansson 
Lgh 351 
 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 4 
 
Motionären uppmärksammar styrelsen på ett önskemål finns om enklare dörröppning från 
framförallt föreningens garage. Den dörrautomatik som finns på vissa ställen i föreningen är 
bekostad och monterad av Göteborgs kommun efter att medlem med behov av boendean-
passning sökt bistånd för detta. 
Totalt disponerar föreningen sex garage. För att gå från garagen till bostaden passeras oftast 
ett stort antal dörrar, bl a trapphus, hissar och entréer. Kostnaden för att montera automatik 
på alladessa dörrar (enligt rättviseprincipen), skulle för föreningen bli avsevärd och något 
som styrelsen måste väga mot andra angelägna investeringar. 
Motionären uppmärksammar styrelsen på ett önskemål finns om enklare öppning av före-
ningens publika dörrar. 
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Totalt finns inom föreningens byggnader ett enormt stort antal dörrar som måste passeras 
vid in- eller utgång från bostäder, källare, garage, entréer, tvättstugor mm 
Kostnaden för att montera enkelhandsöppning på alla dessa dörrar (enligt rättviseprincipen), 
skulle för föreningen bli avsevärd och något som styrelsen måste väga mot andra angelägna 
investeringar. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionärens båda yrkanden. 
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Motion nr 5 Förbättrad lekmiljö – Gröna Gatan 40 och 60-gård 
 
Bakgrund 
Barn träffas på gården. Det är där som barn lär sig sociala sammanhang och skaffar 
sig vänner för kanske resten av livet. Problemet är att det på 40-gården och 60-gården 
på Gröna gatan inte har tagits någon hänsyn ur ett barnperspektiv. Det satsas stora 
medel på planteringar men det läggs inga medel på att förbättra lekmiljön för barn. Det 
flyttar in fler och fler barn här och de borde få rätt möjligheter till lek. 
Det finns idag en liten sandlåda och en gunga. Gungan är mer som ett alibi för att visa 
att det har satts dit något alls för barn. Jämför exempelvis med gårdarna på Blåsut-
gatan som har betydligt mer omfattande lekredskap. 
Liknande förslag var uppe vid stämman föregående år. Dock så gick mötesordförande 
förbi votering även om det var snarlikt antal som vokalt ropade för och emot motionen. 
Förslag till beslut 
Vi yrkar i första hand på att det sätts igång en planering och utredning kring att möjlig-
göra en förbättrad lekmiljö för barnen. Vi yrkar även att det avsätts medel för att möj-
liggöra för en förbättrad lekmiljö för barnen på 40 och 60-gården. 
Vi föreslår föreningsstämman att besluta 
enligt förslaget. Göteborg 2019-09-20 
Rickard Johansson  
Jennie Bengtsson 
Lägenhetsnr 91 
 

Styrelsens kommentar – motion 5 
 
På Gröna Gatan finns en stor kommunal lekplats. 
Styrelsen bifaller motionen och föreslår att vi undersöker möjligheterna till en enkel förbätt-
ring av lekmiljön på 40- och 60-gårdarna i väntan på att gårdarna görs om. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 6 Utveckling av Brf Blåsut in i 2000-talet 
 
Bakgrund 
Under de två år som vi har bott i föreningen har ett par saker blivit allt mer tydliga. Det 
verkar i dåtid varit en fokusering på att hålla nere avgifterna för medlemmarna samt att 
behålla läget status quo på bekostnad av framtida generationer. Det allra tydligaste ex-
emplet är stambytet vilket borde genomförts för många år sedan. Alla dessa år av till-
fälliga lappa och laga har kostat föreningen stora summor pengar. Stambytet har mar-
kant ökat skuldsättningen i föreningen vilket i sin tur har höjt avgifterna vilket är något 
som drabbat nuvarande boende och framtida generationer. Det är även tydligt att fler 
utvecklingsaktiviteter inte har genomförts där vissa kommer leda till en ökning av avgif-
ten: 
 
1. Källsortering - först nu diskuteras en lösning för källsortering inom föreningen in-

klusive matavfall. Det finns alltså inte år 2019?! i en av de största HSB-
föreningarna i centrala Göteborg. Det är väldigt bra att denna satsning genomförs 
nu men den kommer att innebära investeringskostnader. 

2. Digitalisering - det finns idag möjlighet att felanmäla i formulär vilket är en bra lös-
ning. Det finns dock inte en möjlighet att kontakta medlemmar via epost/sms per 
uppgång eller våningsplan i händelse av nödsituationer eller annan viktig situation. 
Tvättstugorna är fortsatt analoga trots att många kommunala bostadsbolag infört 
digital bokning. 

3. Satsning på utrymmen för barn och ungdomar - avsaknaden av lekmöjligheter på 
gård nämns i annan motion. Det står även i föreningens stadgar att barn inte får 
sparka boll på gården, vilket är en spännande skrivning. Idag finns det tre rum i 
källarvåning på 60-gården för bland annat mangling. Det är ett fåtal människor 
som manglar tvätt år 2019, rummen måste kunna göras tillgängliga för annat 
såsom pingisbord eller i alla fall cykelrum. Eller varför inte bastu för boende i alla 
åldrar. Eftersom detta område är eftersatt är även det något som i förlängningen 
kommer leda till ökade avgifter. 

4. Säkerhet och stöldskydd - Cykelstölder och annat intrång i våra utrymmen finns 
alltjämt på Gröna gatan. Vi kan inte med någon statistisk säkerhet säga att det har 
ökat jämfört med tidigare år. Det är dock tydligt att föreningen inte har investerat 
tillräckligt på säkerhetsåtgärder kring Gröna gatans ingångar. Det nämns att detta 
skalskyddsarbete är under införande men det är dock något som belastar nuva-
rande och framtida generationer. Denna säkerhetshöjning borde bekostats med 
avsatta medel i historiskt perspektiv. 

5. Cykelrum - Det står idag mängder och åter mängder med gamla cyklar som inte 
har använts på flertalet år. Cykelrum används som en avlastningszon istället för att 
använda egna vinds- och källarförråd. Detta är inget som kostar några medel att 
ordna upp, det är snarare en ordningsfråga. 
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Förslag till beslut 
Vi yrkar på att det pekas ut en strategisk riktning för föreningen som tar Brf Blåsut in i 
2000-talet. Satsningen gäller främst hållbar utveckling och digitalisering men även 
frågor som säkerhet samt fokus på barn och ungdomar. Detta med hjälp av en ut-
vecklingsplan på 3, 7 och 15 års sikt inom eftersatta områden. 
 
Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget 
Göteborg 2019-09-20 
Rickard Johansson 
Jennie Bengtsson 
Lägenhetsnr 91 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 6 
 
En rad av de frågor och åtgärder som motionärerna lyfter har redan behandlats eller ligger 
som aktuella ärenden på styrelsens bord, som till exempel annan och mer miljövänlig sop-
hantering, gruppavtal om bredband, bokning av Festblåsa och övernattningslägenhet via in-
ternt (hemsidan), grupputskick av e-post till medlemmarna, nytt låssystem med taggar istället 
för nycklar, förstärkning av lås och dörrar i garagen, hobbyrum, ny lekplats på Blåsutgatan 
samt nya, bättre och större utrymmen för cykelparkering. Många andra och angelägna frågor 
återstår att hantera.  
Styrelsens arbete utgår delvis från en flerårig underhållsplan över nödvändig skötsel, repa-
rationer och förbättringar i våra fastigheter och grönområden. Andra frågor behandlas på ini-
tiativ från medlemmar eller styrelsen själv.  
Styrelsen ställer sig positiv till motionärernas förslag till tydligare långsiktighet i planeringen 
av styrelsens arbete.  
 
Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen. 
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Motion nr 7 Avtal mellan Brf Blåsut och Serneke 
 
Hej  
 
Vill att man ger medlemmarna möjlighet att ta del av avtalet mellan Brf Blåsut och Serneke.  
 
Bakgrunden är att styrelsen påstår att allt utfört i badrummet är en affär mellan lägenhetsin-
nehavaren och Serneke. Jag har inget sådant avtal därmed rör det sig om ett avtal mellan 
Blåsut och Serneke. Beställaren är Blåsut och inte jag som individ. 
 
Den erhållna fakturan från Serneke innehåller inte belopp avseende handfat, badkar och toa-
lettstol. Antar att man inte på fullaste allvar menar att vi fått dessa gratis? Det finns fabrikat-
ionskador på dessa samt att måtten inte stämmer och vill veta vad styrelsen tänker göra åt 
detta?  
 
Mvh Zelko 

 
 
Styrelsens kommentar – motion 7 
 
I dagsläget finns ett antal anmärkningar från föreningens medlemmar med anledning av den 
avslutade stam- och badrumsrenoveringen. 
Styrelsen och anlitad projektledare har regelbunden kontakt md entreprenören i syfte att få 
dessa anmärkningar avslutade. 
Avslutningsvis vill styrelsen framhålla att såvitt avser beställt tillval ( beställningar utöver  
grundstandard ) så är bostadsrättshavaren att anse som beställare och inte bostadsrättsför-
eningen. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 8 Com Hem bredband, källarförråd, och sluss mot 

Jaegerdorffsplatsen 
 
 
Hej 
Önskar lämna in 3 st förbättrings motioner. 
1. Gemensam upphandling av Com Hem bredband så månadskostnad sänks radikalt på 
samtliga erbjudande de tillhandahåller. (Bredband, telefoni, tv)  
2. Bättre väggar i källarförråd, de befintliga hänger löst både i dörrar och väggfästen så 
inget är stöldsäkrat. 
3. Sätta upp en dörr till som behöver öppnas i källaringången mot Jaegerdorffsplatsen 
så att dessa två bildar en sluss för att förhindra inbrott/vandalism på ex cyklar och för-
råd. 
 
Mvh 
Pernilla Hulten 
Lgh 1102 

 
Styrelsens kommentar – motion 8 
 
Yrkande 1. Gemensam upphandling av bredband 
I samband med styrelsens förslag att teckna gruppanslutning om bredband, i syfte att minska 
kostnaderna och samtidigt höja kvaliteten på internet, tv och telefoni, föreslår styrelsen att 
föreningens nuvarande avtal med Com Hem i fortsättningen tecknas på fem år, vilket starkt 
reducerar nuvarande avgift. 
Yrkande 2: Bättre väggar i källarförråd. 
Gällande stadgar är inte helt entydiga när det gäller att läsa ut vad som är bostadsrättshava-
rens ansvar och vad som är bostadsrättsföreningens ansvar när det gäller ”förråd, garage el-
ler annat lägenhetskomplement” som ingår i bostadsrättsupplåtelsen. Praxis verkar dock 
vara att bostadsrättshavaren har ansvaret för förrådsdörrar och -väggar på samma sätt som 
för innerdörrar och icke-bärande väggar i lägenheten. Men eftersom en del av de brister som 
uppenbarligen finns på förrådsväggar och -dörrar kan vara orsakade av brister i fastighetens 
konstruktion kommer styrelsen att låta undersöka vilka brister som råder och åtgärda de de-
lar som kan ankomma på bostadsrättsföreningen. 
Yrkande 3: Sluss i källaringången mot Jaegerdorffsplatsen. 
Motionären gör styrelsen uppmärksam på medlemmars behov av ökad säkerhet på Gröna 
Gatan. Styrelsen har en längre tid arbetat målmedvetet för att höja säkerheten i våra hus. Ett 
uppdaterat låssystem, utbyte av dörrar, rondering av väktare samt samverkan med polisen 
syftar till att öka tryggheten och minska inbrott och vandalism i våra hus. Problemen på 
Gröna Gatan är välkända hos styrelsen och mycket tid och resurser läggs på att planera och 
genomföra olika åtgärder. 
 

Motionärens förslag och idéer är dock bra och styrelsen tar till sig dem i sitt fortsatta arbete. 
 

Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad i alla tre delar. 
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Motion nr 9  Portkod och säkerhetsdörr 
 
Hej! 
 
Jag och min sambo har två förslag till stämman: 
 

• Byte av portkoden bör ske med tätare mellanrum för att undvika att obehöriga 
kommer in 

• Intressekoll för byte av säkerhetsdörrar till lgh 
 

Tack på förhand! 

Zackie & Petra 
Gröna Gatan 61 lägh 107 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 9 
 
Styrelsen är enig med motionären om att byte av portkod bör ske med tätare intervaller i 
syfte att undvika att obehöriga kommer in. Byte av portkod kommer att ske mer frekvent. 
Därtill arbetar styrelsen alltjämt med ytterligare förbättringar av föreningens skalskydd. Inom 
en överskådlig framtid kommer portkoderna att tas bort och då kan portarna enbart öppnas 
med Aptus-tagg. 
Beträffande förslaget om intressekoll för byte till säkerhetsdörrar hänvisas till styrelsens kom-
mentar till motion 3. 
 

Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 10 Piskrummet på Gröna Gatan 65-76 
 
Ref Motion 4 från årsstämman 2017. 
 
Då la vi en motion gällande piskrummet. Svaret då var att styrelsen skulle undersöka möjlig-
heten att flytta piskställningen mellan Blåsutgatan 5-7 till Gröna gatan. Om detta har vi inget 
sett eller hört. 
I år föreslår vi att piskrummet som fortsatt står oanvänt kan användas som cykelrum. Speci-
ellt till de elcyklar som ju är mest åtråvärda. Själv har jag fått min cykel nedbantad på diverse 
attiraljer genom åren, därav har jag den nu i min hall. Vilket ju är onödigt kan jag tycka då vi 
har ett tomt utrymme i källaren. Dock anser jag att dörren som nu är där skall bytas till en re-
jälare, liknande den som finns till annat cykelrum i det samma huset. (har bifogat 3 foton). 
Kan ju tänkas att annat lås till ny dörr behövs, då tycker jag att en gärna kan lämna en depo-
sitionsavgift för att få tillgång till detta utrymme, som vid flytt/ej längre behov av utrymmet, 
betalas tillbaka tillsammans med nyckeln till dörren. 
 
MVH 
Lisbeth (och Bertil) Brohall 
Gröna gatan 65 
lgh 93 
 
 
 

 
 
 
 



 

 42 

 

 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 10 
 
Motionären gör styrelsen uppmärksam på medlemmars behov av ökad säkerhet och utö-
kade cykelparkeringar på Gröna Gatan och ger förslag på förbättringar. 
Problemen på Gröna Gatan är välkända hos styrelsen och mycket tid och resurser läggs på 
att planera och genomföra olika åtgärder. 
Att omvandla piskrummet till säkert cykelrum är kostsamt och vägs av styrelsen mot andra 
åtgärder som vi planerar att genomföra. I huset finns andra utrymmen som vi bedömer som 
mer lämpliga och redan utrustats med stabila ståldörrar och vara tillgängliga inom kort. 
Styrelsen har en längre tid arbetat målmedvetet för att höja säkerheten i våra hus och utöka 
möjligheten till tryggare cykelparkering. 
Motionärens förslag och idéer är bra och något styrelsen tar till sig i sitt fortsatta arbete. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 11 Återställning gång och rabatt 
 
Pga att byggnadsställningar varit uppställda under renoveringar har gången och rabatten i 
anslutning till min altan blivit förstörda. Efter renoveringarna har varken gång eller rabatt åter-
ställts. Gången ligger i anslutning till en slänt, lösa plattor gör att man tappar balansen och 
fara att skada sig vid fall, (vilket också redan skett). Rabatten är eftersatt, buskaget vildvuxet. 
Tacksam om gång och rabatt återställs.  
 
Marie-Louise Landelius  
Blåsutg 12 
Läg 241 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 11 
 
Motionären gör gällande att gången och rabatten från hennes uteplats är eftersatta och inte 
längre i brukbart skick.  Gångväg och rabatt har anlagts av tidigare medlem och är ingen all-
män yta. Plattorna kommer av säkerhetsskäl att avlägsnas. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 12 Porttelefon 
 
Stämman föreslås att besluta att: 
1. Installera porttelefon vid båda ingångarna i husen på Blåsutgatan 8. 
2. Åtgärda för att ersätta den trasiga träplattan som finns kvar efter den gamla installationen 
av kodknappar. 
 
Ärendet: 
1. Husen på Blåsutgatan 4,6 och 8 har två entréer 
När porttelefonerna installerades hösten 2017 fick endast en entré porttelefon. Den andra 
entrén fick en platta som endast kan användas med tagg. 
Jag bor i hus nr 8. Den ingång som kan anses som huvudentré, som vetter mot gatan, som 
går till Seglaregatan, saknar idag porttelefon. Detta innebär att gäster som kommer på besök 
undrar hur man skall komma in? De får ringa till min telefon och jag får hänvisa dem att gå till 
baksidan, inne på gården och där ringa på porttelefonen så att jag kan öppna. Detta upplevs 
som både provisoriskt och som en tillfällig lösning. 
2. När det gamla systemet byttes ut togs den gamla kod-apparaten bara bort. Det innebär att 
stora hål och de trasiga listerna fortfarande finns kvar. Trots att stämman 2018-11-15 beslu-
tade att åtgärda detta, har ingenting hänt. Sänder en bild på den fula entrén.  Entrédörren 
måste åtgärdas, så att entréerna kommer att se trevliga ut igen. 
 
Vänliga Hälsningar 
Elsie Averlid 
Blåsutgatan 8 våning 7 nr:297 
Tel:0706-641625 
 
Styrelsens kommentar – motion 12 
 
På Blåsutgatan 4, 6, 8 finns porttelefon på ena sidan av huset. Inom kort kommer tydlig in-
formation sättas upp vid den entrédörr som har enbart taggläsare, som informerar besökare 
om att porttelefonen finns på andra sidan huset. Att installera porttelefon på bägge sidor av 
husen på BG 4, 6 och 8 bedömer styrelsen inte vara en motiverad utgift. 
Styrelsen håller med om att entréerna ska se trevliga ut, och nu har listerna slipats och ett 
bleck har satts upp bakom taggläsaren. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 13 Vattentryck i dusch 
 
Hej! 
I samband med stambytet så utlovades en noggrannare undersökning av det kraftigt försäm-
rade vattentrycket i duschen, som blev efter stambytet. Vi har inte fått någon sådan och vill 
ha det i år. 
 
Vänliga hälsningar 
Suzanna och Henrik Söderström  
Gröna gatan 67  
 
 
 
Styrelsens kommentar – motion 13 
 
Ärendet är överlämnat till HSB:s projektledare för stambytet som har i uppgift att hantera alla 
oavslutade frågor mellan Brf Blåsut och Serneke. 
 
Styrelsen rekommenderar stämman att anse motionen besvarad. 
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