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Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020  

för HSB bostadsrättsförening Blåsut 

 

Dag: Torsdag den 26 november 2020 
Klockan: 18:00 
Plats: Gröna Gatan 41 
 

DAGORDNING  
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma. 
6. Fastställande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse behörigen skett 
10. Styrelsens årsredovisning 
11. Revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer och valberedning.  
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av suppleanter 
18. Val av styrelseledamöter 
19. Presentation av HSB-ledamot 
20. Beslut om antal revisorer och suppleant 
21. Val av revisor/er och suppleant 
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. 
24. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden: 

a. Redovisning av åtgärder med anledning av motioner till stämman 2019. 
b – n. Motioner till årets stämma. 

26. Stämmans avslutande 
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Styrelsens redovisning av åtgärder med anledning av motioner  
till stämman 2019 
 

Motion 1/2019. Fönsterisoleringsglas. 
Motionären beskriver hur han drabbats av avsevärd kostnad för utbyte av, vad han tror är 
fuktskadade, isolerglas och att hans hemförsäkring inte gäller för skador på isolerglas som består i att 
rutorna blivit otäta. Han vill att styrelsen får i uppdrag att aktivt påverka HSB och försäkringsbolagen 
till att undantagspassusen om isoleringsglas i tilläggsförsäkringar för bostadsrätter tas bort. 
Styrelsens yttrande över motionen:  ”Motionären tar upp den angelägna frågan om var gränsen ska 
dras mellan bostadsrättshavarens 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 bostadsrätten där dagens 
stadgar inte är helt entydiga”. 
Stämman noterar till protokollet att motionären yrkar på att styrelsen för ärendet vidare till HSB 
Göteborgs stämma som en motion. Stämman ansåg motionen besvarad och styrker motionärens 
förslag. 
I motion till stämma med HSB Göteborg angående gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens och 
bostadsrättsföreningens ansvar mm ger föreningens ordförande exemplen att en motionär anser sig 
oförskyllt drabbad av kostnader för utbyte av fuktskadade fönsterisoleringsglas och en annan 
medlem tycker att det är orimligt att grannar måste bli överens om hur reparation av skadade 
förrådsväggar ska genomföras och bekostas. - - - 
Vår förening har börjat arbeta på en skrift till medlemmarna som tydliggör gränsdragningen mellan 
föreningens och medlemmens ansvar och en policy för underhåll och skadehantering av fönster, 
balkonger, förråd och andra delar av bostadsrätten där dagens stadgar inte är helt entydiga. Parallellt 
arbetas med riktlinje för byte av ytterdörr och uppsättning av postboxar och tidningshållare. 
När vi i vår förening upptäckt köksfläktar som inte fungerar med vårt ventilationssystem, igensatta 
ventiler, borttagna ”anordningar för informationsöverföring” och liknande har lägenhetsinnehavaren 
ofta hänvisat till att det var så vid inflyttningen. Vi skulle därför vilja förbättra vår information till 
nyinflyttade om vad som är viktigt att undersöka. Här skulle också ingå information om vikten av 
hemförsäkring med bostadsrättstillägg, vanliga begränsningar i försäkringen och om samspelet 
mellan den egna försäkringen och fastighetens. 
Men ensam är inte stark, framhåller en av våra berörda medlemmar, och varje förening ska inte 
behöva uppfinna hjulet. 
Motionen avslutas med ett yrkande att styrelsen för HSB Göteborg får i uppdrag att underlätta för 
föreningarna att forma informationsskrifter och riktlinjer av det slag som beskrivits. 
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Styrelsen för HSB Göteborgs yttrande innehåller främst en lång beskrivning av HSB Göteborgs 
ambitioner i informationsverksamheten. Man påpekar att det ”ligger nytt och uppdaterat 
informationsmaterial från HSB Göteborg och HSB Riksförbund på Mitt HSB. Här finner ni mycket 
matnyttig information så som en detaljerad gränsdragningslista och vägledning för fördelning av 
underhållsansvaret mellan föreningen och medlemmarna enligt 2011 års normalstadgar.”  
I slutklämmen framhålls att ”det är svårt att ta fram mer detaljerade gränsdragningslistor gällande 
underhållsansvar än de vi redan har men vi vet att det trots det dyker upp frågeställningar som kan 
tolkas på olika sätt eller att det uppstår situationer där det strikta underhållsansvaret inte känns helt 
logiskt och rättvist. HSB Göteborg är behjälpliga vid dessa tolkningsfrågor och självklart kan vi även 
bidra med rådgivning i de fall föreningarna vill ta fram föreningsspecifik information och riktlinjer 
som ett komplement till underhållsansvaret enligt stadgar och den generella gränsdragningslistan.” 
På den (på grund av pandemin) huvudsakligen digitala stämman beslöts att motionen anses besvarad 
med styrelsens yttrande.  
Arbetet i HSB Brf Blåsuts styrelse med den skrift till medlemmarna om gränsdragningen mellan 
föreningens och medlemmens ansvar som nämns i motionen till HSB Göteborg avstannade då det på 
Mitt HSB publicerades en flerfärgsfolder ”UNDERHÅLL OCH REPARATION AV DIN BOSTAD – en guide 
till hur ansvarsfördelningen ser ut.” Foldern ligger också på föreningens hemsida under ”Vanliga 
frågor”. 
Kontakterna med HSB Göteborg om hur de fortsatt handlagt motionen och med grannföreningarna 
om hur de hanterar gränsdragningsfrågorna har under Coronapandemin fått stå tillbaka, men 
frågeställningarna är ständigt aktuella. 
 

Motion 2/2019: Lekplats Blåsutgatan 1 – 5. 
Motionären anser nuvarande lekplats på H-gården undermålig och vill att det byggs en lekplats med 
en meter högt staket ut mot gatan mellan Blåsutgatan 1 och Blåsutgatan 7. 
Styrelsen uttryckte sympati för förslaget att flytta och rusta upp lekplatsen, men påpekade att den 
tilltänkta, nya ytan troligen behövs för nedgrävda sopbehållare. 
Stämman avslog motionen. 
Kommunens bygglovsprövning för sopbehållarna pågår. 
 

Motion 3/2019: Uppgradering till säkerhetsdörrar.  
Motionären vill att stämman ger sitt stöd till byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar och pekar 
på möjligheten att föreningen gör en gemensam upphandling men låter de enskilda bostadsrätts-
havarna sluta avtal med leverantören. Styrelsen uppmanas sondera intresset och undersöka 
kostnader. 
Styrelsen strök under de höga kostnaderna och påpekade att riktigt säkra dörrar saknar brevinkast 
och att det inte överallt är möjligt eller säkert att ha brevlådor i trappuppgångarna, men att det 
pågår ett undersökande arbete. 
Stämman ansåg motionen besvarad.   
I de stadgar föreningen antog 2017 blev lägenhetsdörrarna föreningens ansvar (medan dörrarnas 
insida, beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar fortsatt är bostadsrätts-
havarens ansvar). Först innevarande verksamhetsår arbetades denna förändring in i underhålls-
planen. Styrelsen har bedömt att flertalet (cirka 160) av lägenhetsentréerna vid loftgångar och till 
marklägenheter i föreningen behöver bytas ut inom något år. I den medlemsenkät styrelsen 
administrerade i våras kunde mer än hälften av de svarande tänka sig att ta delar av extrakostnaden 
för uppgradering till säkerhetsdörrar.  
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Motion 4/2019: Dörröppningsautomatik i garagen och nya trycken publika dörrar. 
Motionären vill dels ha så kallad armbågskontakt till de garagedörrar som har dörröppnings-
automatik, dels ha enhandstrycken där det idag krävs tvåhandsgrepp för att öppna dörren (från 
garage till trapphus). 
Styrelsen påpekar att den dörrautomatik som finns på vissa ställen i föreningen är bekostad och 
monterad av kommunen efter att medlem med behov av boendeanpassning sökt bistånd för detta 
och att kostnaden för att montera enkelhandsöppning på alla aktuella dörrar skulle bli avsevärd. 
Stämman noterar till protokollet att motionären förtydligar sitt yrkande om en kollektiv upphandling 
om nya lås och dörrstängare. Stämman ansåg motionen besvarad och tar med sig motionärens 
förtydligande. 
 
Motion 5/2019: Förbättrad lekmiljö – Gröna Gatan 40- och 60-gård. 
Motionärerna yrkar att det sätts igång en planering och utredning och att det avsätts medel 
för att möjliggöra för en förbättrad lekmiljö för barnen på 40- och 60-gården. 
Styrelsen yrkade bifall till motionen och föreslog att vi undersöker möjligheterna till en enkel 
förbättring av lekmiljön på 40- och 60-gårdarna i väntan på att gårdarna görs om.   
Stämman biföll motionen.   
Decimerad styrelse och Covid-19 har försvårat arbetet med denna punkt och förhindrat 
gårdssamverkan, och den har därför nedprioriterats under verksamhetsåret.  
 

Motion 6/2019: Källsortering, digitalisering, lekmöjligheter, säkerhet och stöldskydd, 
cykelrum. 
Motionärerna pekar på en rad utvecklingsområden, som föreningen behöver ta tag i: Källsortering, 
digitalisering, utrymmen för barn och ungdomar, säkerhet och stöldskydd, cykelrum… och yrkar att 
det pekas ut en strategisk riktning som tar föreningen in i 2000-talet. 
Styrelsen påpekade att en rad av de frågor och åtgärder som motionärerna lyfter redan behandlats 
eller ligger som aktuella ärenden på styrelsens bord. Styrelsen hänvisar också till föreningens 
fleråriga underhållsplan. Styrelsen ställde sig positiv till motionärernas förslag till tydligare 
långsiktighet i planeringen av styrelsens arbete. 
Stämman biföll motionen. 
Motionären efterfrågade en långsiktig planering i styrelsearbetet. Styrelsen ställde sig positiv till 
motionärens förslag och började i januari också sammanställa en strategisk plan för kommande 
arbetsuppgifter, både kort- och långsiktiga. Då flera styrelsemedlemmar under våren slutade 
i styrelsen och den drabbades av underbemanning har styrelsen under resten av mandattiden 
tvingats prioritera akuta ärenden och ärenden som behövde hanteras på kortare sikt.  Sittande 
styrelse rekommenderar kommande styrelse att fortsätta den strategiska planeringen av 
styrelsearbetet. 
 
Motion 7/2019: Avtal mellan Brf Blåsut och Serneke. 
Motionären menar att det är fabrikationsskador på handfat, badkar och toalettstol samt att måtten 
inte stämmer och att han som individ inte har något avtal med Serneke för ombyggnaden av hans 
badrum. Han vill att medlemmarna ges möjlighet att ta del av avtalet mellan Brf Blåsut och Serneke.  
Styrelsen är medveten om att det finns ett antal anmärkningar från föreningens medlemmar med 
anledning av den avslutade stam- och badrumsrenoveringen och har regelbunden kontakt med 
entreprenören i syfte att få dessa anmärkningar avslutade. 
Stämman ansåg motionen besvarad. 
Se motionssvar 2020: Motion nr 9 
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Styrelsen har efter sommaren i dialog med föreningens förvaltare låtit förvaltarna ta över 
kommunikationen med Serneke. Förvaltarna får numera en kopia på varje garantiärende som skickas 
till Serneke för att kunna hjälpa medlemmar som upplever att de inte får någon återkoppling från 
Serneke eller deras ärende avhjälpt. 
Anmälan av garantiärenden ska likt tidigare gå via HSBs kundtjänst. 
Förvaltarna rapporterar till Styrelsen att arbetet med garantiåtgärder löper på bra men att det ibland 
tar lite längre tid att få ärenden åtgärdade när det kommer till underentreprenörer till Serneke.  
 

Motion 8/2019: Com Hem bredband, källarförråd och sluss mot Jaegerdorffsplatsen. 
Motionen har tre yrkanden: 1. Gemensam upphandling av bredband.  
2. Bättre väggar i källarförråd. 
3. Sätta upp en dörr till (och bilda en sluss) i källaringången mot Jaegerdorffsplatsen för att 
förhindra inbrott/vandalism på ex cyklar och förråd. 
Styrelsen påpekade:  
1. Att stämman föreslås besluta att Brf Blåsut tecknar gruppavtal med Telia om bredband-, tv- 
och telefonitjänster och att förlänga avtalet med Com Hem om tv och internet via antennuttag, 
men göra avtalet 5-årigt. 
2. Att praxis verkar vara att bostadsrättshavaren har ansvaret för förrådsdörrar och -väggar på 
samma sätt som för innerdörrar och icke-bärande väggar i lägenheten men att styrelsen kommer att 
låta undersöka vilka brister som råder och åtgärda de delar som kan ankomma på bostadsrätts-
föreningen. 
3. Att styrelsen arbetat målmedvetet med att höja säkerheten i våra hus, bland annat med 
uppdaterat låssystem och utbyte av dörrar, men att styrelsen tar till sig motionärens förslag. 
Stämman ansåg motionen besvarad. Stämman beslutade att styrelsen skall komma med besked i 
början av år 2020. 
Yrkande 1 (Gemensam upphandling av bredband) får anses uppfyllt genom föreningens avtal med 
Telia. 
För delar av motionens yrkande 2 (Bättre väggar i källarförråd) hänvisas till vad som ovan sägs om 
motion 1/2019. 
Yrkande 3 (Sluss i källargången mot Jaegerdorffsplatsen) Styrelsen har genomfört ett omfattande 
arbete med taggläsare, porttelefoner och borttagande av portkoder, vilket medfört ökad säkerhet i 
aktuellt kvarter. En sluss har övervägts men det har ansetts svårt att genomföra med tanke på de 
ytterligare tillgänglighetsanpassningar som behöver åtgärdas. 
 
Motion 9/2019: Portkod och säkerhetsdörr. 
Motionärerna yrkade dels att byte av portkod bör ske med tätare intervaller, dels på intressekoll för 
byte till säkerhetsdörrar. 
Styrelsen påpekade att portkoderna inom överskådlig framtid kommer att tas bort.  
Stämman ansåg motionen besvarad. 
Sedan alla trappuppgångar försetts med porttelefon har de vanliga portkoderna slopats. 
För motionens yrkande angående säkerhetsdörrar hänvisas till vad som ovan sägs om motion 
3/2019. 
 
Motion 10/2019: Piskrummet på Gröna Gatan 65–76  
Motionärerna vill göra om ett oanvänt piskrum till cykelrum med säkrare dörr och lås. 
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Styrelsen menade att det i huset finns andra utrymmen som bedöms mer lämpliga och som redan 
utrustats med stabila ståldörrar, men tar med sig motionärernas förslag och idéer i sitt fortsatta 
arbete. 
Stämman ansåg motionen besvarad. 
Under året har tillskapats ett utrymme på Gröna Gatan 65 där medlemmar kan hyra plats för säkrare 
förvaring av paketcyklar, cykelkärror etcetera. När planerad omläggning av avfallshanteringen 
genomförts kommer ytterligare utrymmen att frigöras, bland annat för cykeluppställning. 
 

Motion 11/2019: Återställning gång och rabatt. 
Motionären vill ha en gång och rabatt vid Blåsutgatan 12 återställda. 
Styrelsen hävdar att gångväg och rabatt anlagts av tidigare medlem och är ingen allmän yta. 
Stämman ansåg motionen besvarad. 
De plattor som utgjorde en säkerhetsrisk har avlägsnats. 
 
Motion 12/2019: Porttelefon. 
Motionären föreslår stämman besluta att det installeras porttelefon vid båda ingångarna till 
Blåsutgatan 8 och att en trasig träplatta ersätts. 
Styrelsen meddelar att det inom kort kommer att sättas upp skyltar på den sida av Blåsutgatan 4, 6 
och 8 som endast har taggläsare och att den trasiga träplattan redan åtgärdats. 
Stämman ansåg motionen besvarad. 
Skyltarna vid de entrédörrar som enbart har taggläsare har satts upp. 
 
Motion 13/2019: Vattentryck i dusch 
Motionärerna (som bor på Gröna Gatan 67) vill ha en noggrannare undersökning av det kraftigt 
försämrade vattentrycket i duschen, som blev efter stambytet. 
Styrelsen framhöll att ärendet är överlämnat till HSB:s projektledare för stambytet som har i uppgift 
att hantera alla oavslutade frågor mellan Brf Blåsut och Serneke. 
Stämman ansåg motionen besvarad.  
För att få bättre tryck i duschen ska boende i första steget rensa filtren inuti blandare. Notera att den 
standardblandare som installerades vid renoveringen har ett så kallat eco-stopp. Eco-
stoppfunktionen är forcerbar om ni vrider vredet lite extra förbi själva stoppet. Därmed ökas trycket i 
duschen. 
 

Motion 14/2019: Handdukstorkar 
Motionären upplever att styrelsen vid stambytet ej följt utfästelsen att handdukstorkar kunde ersätta 
radiatorer. 
Styrelsen kompletterar på stämman sitt yttrande med att vattenburna handdukstorkar inte längre är 
tillåtna på grund av problem med legionella-bakterier.  
Stämman ansåg motionen besvarad.  
Styrelsen har utrett frågan under året och det står klart att medlem som önskar koppla en 
handdukstork till husets värmesystem kan göra det. 
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Valberedningens rapport och förslag till årsstämman 2020 
 
Valberedningens uppdrag 
På föreningens årsstämma ger medlemmarna valberedarna uppdraget att nominera förtroendevalda 
inför föreningens kommande verksamhetsår. Dessa förtroendevalda ingår i olika arbetsgrupper 
såsom styrelsen, valberedningen och lekmannarevisorerna. Brf Blåsuts styrelse konstituerar sig själv, 
vilket innebär att styrelseledamöterna utser roller och funktioner såsom ordförande, viceordförande, 
sekreterare mm bland ledamöterna. 
 
Valberedningens arbetsprocess  
I valberedningen har under verksamhetsåret 2019–2020 ingått Rickard Johansson, Patrik Nordin och 
Katja Finger (ordförande). Arbetet har skett enligt föreningens stadgar, HSB-koden samt HSB:s 
utbildning för förtroendevalda. Valberedningen har haft månatliga möten samt kontakt mellan 
mötena via telefon och epost. Valberedningen skapade en egen epostadress som medlemmar kunde 
nå oss på. Vi kommunicerade vårt uppdrag via föreningens Facebookgrupp, och i den mån som 
styrelsen gav oss tillgång, via BlåsutBulletinen. Via styrelsens enkät fick medlemmar anmäla intresse 
att bli förtroendevalda, vilket vi följde upp. Vi skapade en enkät som intresserade medlemmar fick 
svara på. Information publicerades även på föreningens hemsida. Utöver detta tog vi även fram 
epostadresser till medlemmar för att skicka en personlig förfrågan. 
Samtal med sittande förtroendevalda, medlemmar och föreningens samarbetspartners har 
genomförts. Valberedningen har även deltagit i styrelsemöten. Syftet har varit att bilda oss en 
uppfattning om vad som fungerade väl i styrelsen samt vad som behövdes utvecklas och vilken 
kompetens som saknades. Särskilda samtal fördes för att följa upp avhoppen ur styrelsen. Johnny 
Nylund och Martin Sila Lindberg sålde sina lägenheter i februari respektive maj och lämnade därmed 
sina uppdrag som förtroendevalda. Eva Andersson och Anton Fors valde att lämna sina uppdrag på 
grund av det bristande samarbetsklimatet i styrelsen. Ur samtalen med sittande ledamöter framgick 
att arbetsordningen inte följs, designerat arbetsområde per ledamot respekteras inte, ledamot 
önskar sekretessbelägga beslutsunderlag inför övriga ledamöter som förväntas fatta beslut, 
styrelsemötena upplevs som ofokuserade, beslut efterlevs inte, nytillkomna ledamöter upplever att 
de inte släpps in i arbetsgruppen samt att frågor och beslut är redan uppgjorda inför ett 
styrelsemöte. Resultatet av dessa samtal var ett ökat fokus på nyckelorden samarbete, tydlighet, 
klarhet, öppenhet i våra samtal med intresserade medlemmar inför verksamhetsåret 2020–2021. 
  
Valberedningens kommentarer  
Verksamhetsårets lärdom vad gäller att kunna kommunicera med föreningens medlemmar digitalt 
(epost, sms, hemsida) är att föreningen måste ta ett seriöst omtag så att medlemmar och 
förtroendevalda kan kommunicera med varandra, oavsett om vi kan eller inte kan mötas fysiskt.  
En intresserad medlem valde att dra tillbaka sin kandidatur pga sin arbetssituation. I skrivande stund 
är ytterligare en kandidat osäker ang sin kandidatur pga arbetsmiljön i styrelsen. Valberedningen fick 
även uppdraget av styrelsen samt årsstämmans tilltänkte mötesordförande att bland medlemmarna 
utse två (2) justerare av stämmans protokoll samt två (2) rösträknare. Förslag till justerare och 
rösträknare meddelas till mötesordförande samt styrelsens ordförande. 
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Förtroendevalda verksamhetsåret 2019–2020  
Styrelseledamöter (9 + HSB-ledamot) 
Michael Alvander, ledamot Vald till 2020 
Eva Andersson, ledamot Vald till 2020, avgick våren 2020 
Linda Caraza, ledamot Vald till 2020 
Anton Fors, ledamot Vald till 2020, avgick våren 2020 
Dan Öyvind Gasstorp, ledamot Vald till 2021 
Marina Ghersetti, ledamot Vald till 2021 
Rebecca Jones, ledamot Vald till 2021 
Martin Sila Lindberg, ledamot Vald till 2020, avgick våren 2020 
Johnny Nylund, Ledamot Vals till 2021, avgick våren 2020 
Klas Sjödell Tillsatt av HSB 
 
Revisorer 
Mats Lindqvist Vald till 2020 
Gunilla Ehdin, suppleant Vald till 2020 
 
Valberedning 
Katja Finger, ordf Vald till 2020 
Partik Nordin Vald till 2020 
Rickard Johansson Vald till 2020 
 
 
Valberedningens förslag inför verksamhetsåret 2020-2021  
De nedan föreslagna, nya medlemmarna står för gedigna erfarenheter av att arbeta  i 
bostadsrättsföreningar; bl a genom arbete med teknisk förvaltning samt styrelse- och projektledning. 
Personerna står även för nyckelorden samarbete, tydlighet, klarhet, öppenhet. 
 
Styrelseledamöter (8 + HSB-rep)  
Linda Caraza Omval, 2 år  
Marina Ghersetti Kvarstår till 2021  
Rebecca Jones Kvarstår till 2021  
Dan Öyvind Gasstorp Kvarstår till 2021  
Håkan Alnebratt Fyllnadsval för Johnny Nylund, 2 år 
Margarteh Lewenstam Fyllnadsval för Martin Sila Lindberg, 2 år 
Ulla Alfredsson Fyllnadsval för Eva Andersson, 2 år 
Pernilla Ranagården Fyllnadsval för Anton Fors, 2 år 
Klas Sjödell HSB-representant 
 
Revisorer 
Mats Lindqvist, ordinarie Omval, 1 år 
Lena Björneld, suppleant Nyval, 1 år 
 
Valberedning 
Patrik Nordin, ordf Omval, 1 år 
Kalle Bäck, nyval 1 år 
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Mötesfunktionärer 
Thomas Fasth Justerare 
Jörgen Olausson Justerare 
Krum Berovski Rösträknare 
Emelie Ekholm Rösträknare 
 
 

Arvoden  
Valberedningen föreslår att arvoden för samtliga förtroendevalda ligger kvar på 2019 års nivå för 
kommande verksamhetsår 2020–2021. Att vara förtroendevald i en förening innebär att man bidrar 
både till sig själv och till föreningen. Ersättningen är av symbolisk karaktär. 
Valberedningen anser vidare att ersättningar för resor i samband med uppdraget, såsom 
milersättningar och övriga resekostnader, ej skall medges den förtroendevalda medlemmen då 
arvodet bedöms täcka detta. Fysiska möten kommer även under kommande verksamhetsår att 
behöva ersättas av digitala resp telefonmöten pga rådande hälsosituation. Denna typ av kostnader 
bör därför inte innebära någon större belastning för den enskilde.  
Vad gäller förtäring på styrelse/valberednings/revisorsmöten föreslår vi att föreningen står för 
kostnaden av en lättare förtäring i samband med mötet, om man väljer att genomföra fysiska möten. 
Dessa möten äger för det mesta rum kvällstid, vilket för de flesta förtroendevalda innebär att man 
kommer direkt efter dagens arbete, utan tid för en måltid däremellan.  
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Förslag till styrelse (omval och fyllnadsval, ej kvarstående) 
 
 

Linda Caraza, Gröna gatan 67, 49 år. 
 
Jag har bott ca 12 år i föreningen och har i dagsläget ansvar för 
ekonomifrågor i föreningen (har varit förtroendevald i 2 år nu). I mina 
arbetsuppgifter ingår bl a att granska och attestera fakturor, förhandla 
föreningens lån, se över och komma med synpunkter inför varje 
årsbudget som framställs centralt av vår HSB ekonom. Jag är en 
kvalitetsperson som gillar ordning och reda samt har lätt för siffror och 
finansiella frågor. Har i mitt tidigare liv som bankman i 15 år haft ansvar 

för egna kundportföljer på både privat och företagssidan. Jag har också erfarenhet av finansiella 
frågor inom EU-institutioner. På fritiden umgås jag med familjen på andra sidan älven och tar gärna 
långa promenader eller dyker. Jag älskar språk. 
 

Pernilla Ranagården, Blåsutgatan 6, 46 år 
 
Jag och min sambo har återvänt till Göteborg efter ca 20 år i Stockholm och 
har nu bott i föreningen sedan nov -19. Just nu är jag mammaledig och bara 
njuter livet med vår lille kille. 
Annars jobbar jag som projekt-/ produktionsledare och är van att 
strukturera, administrera och tänka proaktivt. Jag hoppas få möjligheten att 
bidra med mina kunskaper med stort driv och engagemang. En av mina 
passioner är odling/plantering och hoppas även se lite mer urban plantering 
på våra gårdar. I Stockholm var jag medlem i HSB Brf Bandhagen i 13 år. 
Innan jag gick på mammaledighet jobbade jag för en medlemsorganisation 

här i Göteborg där hade jag en centralt administrativ roll. 
 
 

Margareth Lewestam, Blåsutgatan 6, 63 år 
 
Jag är dip. samtalsterapeut, jobbar på vårdcentraler och har egen 
mottagning i Göteborg. Diplomerad styrelseproffs från Handelskammaren 
och har bott i vår brf i 5 år och trivs utmärkt. Har en lång erfarenhet genom 
mitt arbete att kommunicera med människor och ser fram emot att kunna 
jobba för vår bostadsrättsförening (brf). Jag kan bidra med en mycket positiv 
energi och entusiasm till vår brf och har även en förmåga att skapa ett 
givande och konstruktivt klimat för grupparbetet i brf:en.   

 
 

Håkan Alnebratt, Blåsutgatan 12, 56 år 
 
Jag är boende i föreningen sedan sommaren 2020. Jag ha förflutet som 
tekniskförvaltare i HSB under ca 8 år, men sedan våren 2016 arbetar jag 
som energi och miljökonsult i ett mindre bolag. Jag har alltid varit 
engagerad i flera föreningar på olika sätt och tror att jag med mina 
erfarenheter från både teknik och miljöarbete. Samt mångårig erfarenhet 
från styrelsearbete i både föreningslivet, näringslivet och i flera olika 
bostadsrättsföreningar kan vara en tillgång för Brf Blåsut. 
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Ulla Alfredsson, Blåsutgatan 8, 66 år  
 
Jag har bott i föreningen i 21 år till jul. Jag blev heltidspensionär i mars i 
år. Vi har sommarstuga på Orust, där vi tillbringar mycket tid. Viktigt för 
mig är miljöfrågor, kan vi få igång solceller på våra tak, förbättra 
sophanteringen, behöver alla ha allt eller kan vi ha vissa saker 
gemensamt t.ex.  Jag vill att alla ska känna sig delaktiga och viktiga i 
föreningens arbete. Ju fler som engagerar sig och gör något desto 
bättre.  
 

 
 
 
 

Förslag till valberedning 
 

 
Patrik Nordin, Blåsutgatan 4, 49 år 
 
Sjökapten. Jag har bott i föreningen i drygt 11 år. Arbetat ideellt, liksom 
arvoderat, i olika styrelser sedan 1993 samt även erfarenhet av 
valberedningsarbete. Jag är fritidspolitiker i Göteborg, vilket ger 
ytterligare erfarenheter av samarbete och kompromisser. Varit en del 
av vår valberedning i 2 år. 
 
 
 

Kalle Bäck, Gröna Gatan 67, 36 år 

Bott på gröna gatan 67 sedan 2010. Född och uppvuxen i västra delarna 
av Göteborg. Är i grunden utbildad lärare, men arbetar idag som konsult 
in public affairs. Aktiv i ett antal föreningar och är även ordförande i ett 
bolag. Har alltså föreningsvana. Kan bidra med kunskap om hur man 
skapar en inkluderande föreningskultur och vilka kompetenser som 
behövs för att få styrelsearbete att fungera så bra som möjligt. 

Mycket av fritiden går till musikintresset. Går mycket på konserter, 
driver klubb, kör quiz, och DJ:ar. 
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Förslag till lekmannarevisorer 
 

 
Mats Lindkvist, Kabelgatan 15B, 64 år 

Jag har bott i föreningen sedan 1992 i två olika lägenheter. Jag gör nu mitt 
andra år som föreningsrevisor och kandiderar för en fortsättning. Jag tror 
att min bakgrund som egen företagare för ett antal mindre och medelstora 
företag har gett mig goda insikter i ekonomi och redovisning. Jag har också 
en bakgrund i föreningsvärlden, t ex fackförening och idrottsföreningar. Jag 
avgick i våras efter 10 år i Pixbo Wallenstam Innebandys styrelse där jag 
varit sekreterare och de senaste åren vice ordförande. Denna erfarenhet är 
också användbar som revisor. 
 

 
 
Lena Björneld, Blåsutgatan 1, 70 år 

Jag flyttade till föreningen 1973, bor fortfarande i samma lägenhet. Jag 
har arbetat som sjuksköterska och är förstås pensionär nu. Valdes till 
styrelsen vid årsstämman 2013 och lämnade vid årsstämman 2019. Min 
huvuduppgift var medlemsfrågor. Jag trivdes för det mesta i styrelsen och 
ser fram emot att eventuellt bli vald till revisor. 
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Motion nr 1 Övervakningskameror 

 

Från: Jonas Colbro  
Skickat: den 20 juni 2020 20:15 
Till: brf.blasut@telia.com 
Ämne: Motion till föreningsstämma 
 
Eftersom det hänt så mycket på Gg 65 67 bör vi sätta upp övervakningskameror på gården och även 
om det är fler gårdar som har samma problem. 
Även på platser vi vet dom håller till, tex längst upp i trappuppgången och röker på eller tar sprutor 
eller vad dom nu gör där. 
 Har vi filmbevis kanske polisen kommer kunna göra nått åt det. 
 
 Jonas Colbro 
2020-06-20 

 

Styrelsens yttrande – motion 1 

Bostadsrättsföreningen är ålagd att följa Datainspektionens regelverk kring kameraövervakning 
(Kameraövervakningslagen). Enligt Datainspektionen får bevakning enbart ske om det är nödvändigt 
med anledning av syftet. Om syftet är att utreda, förhindra eller beivra brott måste föreningen kunna 
visa att det kan finnas problem med brottslighet på just den plats föreningen vill kamerabevaka. 
Bevakningsintresset måste därefter vägas mot rätten att inte bli bevakad i sin hemmiljö.  
Att bli kamerabevakad på ytor i direkt anslutning till bostaden är enligt lagens mening ett omfattande 
intrång i den personliga integriteten. 
För mer utförlig förklaring hänvisar styrelsen till Datainspektionens vägledning kring 
kameraövervakning i bostadsrättsföreningar. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen 

  



 

 37 

 

 

Motion nr 2 Fönsterisoleringsglas 

 

Till styrelsen Brf Blåsut. 

Motion nr 1 avseende kostnaden för ersättning av fönsterisoleringsglas på årsmötet 2019 beslöts av 
årsmötet hänskjutas till HSB Centralt för behandling. 

En redogörelse på årsstämman 2020 för behandlingen hittills av denna motion vore på sin plats? 

 

Jag kan i dag komplettera med att s.k. Rotavdrag ej heller är tillämpbart i detta ärende. 

Själv har jag nu ersatt två fönsterisolerglas till en kostnad av ett femsiffrigt belopp.  

Min lägenhet har 11 st sådana glas. 

Med vänlig hälsning 

Bo Lilljegren 
2020-09-17 

 

 

 

Styrelsens yttrande – motion 2 

Motionären hänvisar till en motion vid fjolårets stämma (motion 1/2019) och vill ha en 
redogörelse för behandlingen hittills av denna motion. En sådan lämnas i ”Redovisning av 
åtgärder med anledning av motioner till stämman 2019” i stämmohandlingarna. 

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad. 
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Motion nr 3 Barnvagnsrum 

 

Motion till brf Blåsut ordinarie stämma 2020 

Öka nyttjandet av barnvagnsrum 

Barnvagnsrummen på Blåsutgatan 6-8 är generöst tilltagna och nyttjandegraden är låg. De 
som har barn brukar oftast förvara barnvagnarna utanför lägenhetsdörren medan 
barnvagnsrummen är i princip oanvända.  

För att öka nyttjandegraden av barnvagnsrummen föreslås att dessa också kan nyttjas till att 
låta barn förvara sina ute/sportartiklar där som till exempel fotbollar, skateboards, pulkor 
mm.  

Det är ett problem att stillasittandet ökar bland barn i alla åldrar, där Ipaden blivit en 
bekväm och passiviserade leksak. Det skall, och uppenbarligen behövs, uppmuntras att barn 
rör på sig mer ute. Där de spelar fotboll, åker skateboard, springer osv. Fysiska aktiveter i 
unga år bygger upp kroppen och bidrar till ett ökat psykiskt välbefinnande. Det kan inte vara 
en slump att fysiska aktiviteter bland barn och unga har minskat sedan 90- talet samtidigt 
som psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökat under samma tid.  

Det är inte en bostadsförenings ansvar om barn och unga rör på sig eller inte, men det kan 
vara en god samhällsgärning för en bostadsförening att underlätta att barn och unga rör på 
sig.  

Förslagsvis utökas barnvagnsrummen till att också tillåtas förvara saker kopplade till barns 
fysiska aktiviteter såsom fotbollar, skateboards, pulkor osv. Kostnaden för föreningen att ta 
detta beslut är noll kronor.  

  

Tommy Hillman 
2020-09-18 

 

Styrelsens yttrande – motion 3 

Precis som beskrivits, står barnvagnsrummen många gånger tomma av olika anledningar. Det är ett 
bra förslag och idén behöver utvecklas något, tex att vi har frivilliga som monterar upp hyllplan etc. 
Förslagsvis tar man ett möte med den person i styrelsen som ansvarar för frågan. Gemensamt sätter 
vi upp regler och tillvägagångssätt. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 
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Motion nr 4 Förrådsdörrar 

 

Hej!  
 
Jag har tre förslag till föreningens årsstämma.  
 
Det ena är att sätta in ordentliga säkerhetsdörrar till våra ”källarförråd” på markplan på Blåsutgatan 
(i vårt fall Blåsutgatan 4). Alltså våra källarförråd är ju på bottenplan och precis bredvid huvudporten 
in i huset. I nuläget är dörrarna in till förråden tunna trädörrar som man ser har blivit uppbrutna flera 
gånger. Jag föreslår att vi sätter in säkerhetsdörrar som inte är lika lätta att bryta upp. 
 
Det andra förslaget är att bygga ett cykelförråd i garaget. Det skulle vara ett förråd/rum som man 
behöver en nyckel till och sedan skulle det vara järnstolpar i golvet som man kan låsa fast cyklarna i. 
Sådana cykelförråd finns i många nybyggda hus i källaren/garaget. Att underlätta för oss medlemmar 
att cykla bidrar ju positivt till både vår hälsa och vår miljö. 😊 
 
Det tredje förslaget är att bygga en verkstad i ett gemensamt utrymme på Blåsutgatan. Det skulle 
vara en verkstad där man kan snickra, måla, fixa möbler och prylar. Detta skulle öka möjligheten att 
återvinna, göra gammalt till nytt, att träffas och socialisera, och det skulle kunna öka välbefinnandet 
hos medlemmarna. 😊 
 
Det var mina motioner.  
Med vänlig hälsning,  
Lina Abrahamsson  
2020-09-22 
 

Styrelsens yttrande – motion 4 

Motionären har en motion som styrelsen delar upp i tre delar. 
1. Installation av nya och säkrare dörrar som leder in till förråden på främst Blåsutgatan 4, 6 och 8. 
Styrelsen ser ett stort behov av att öka säkerheten där efter ett flertal inbrott. 

2. Bygga ett cykelförråd i garaget. Det pågår redan ett större arbete som omfattar utökade 
cykelparkeringar i denna del av föreningen. När sopnedkasten är stängda i föreningen, så frigörs nya 
utrymmen som kan passa för bland annat cykelparkering. 

3. Ett s k hobbyrum är till stor nytta för medlemmarna. Styrelsen föreslår att ett sådant utrymme 
iordningsställs så snart sopnedkasten är stängda, och utrymmen frigörs för nya ändamål. 
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 
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Motion nr 5 Högtryckstvätt 

Bakgrund: Högtryckstvätt 
Våra gemensamma ytor (plattor och gångstråk) är i stort behov av rengöring. Smuts, mossa och 
växtlighet bör i möjligaste mån undvikas. Plattor blir förstörda och halkrisken ökar väsentligt när de 
blir beväxta.  
I och med att städdagar uteblivit har det blivit än värre. 
På bilden nedan syns skillnad mellan rengjord och icke rengjorda plattor. 
 
Yrkande: 
1. Styrelsen ger fastighetsskötarna i uppdrag att högtryckstvätta berörda ytor. 
2. Styrelsen köper in högtryckstvättar så boende själva kan spola av vid behov. 

 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta i enlighet med förslagen ovan och dess yrkanden! 
 
Jörgen Petersson 
2020-09-24 

Styrelsens yttrande – motion 5 

1. Det åligger fastighetsskötarna att sköta våra gemensamma ytor och hålla dem i fint skick. 
Förvaltaren är införstådd med att utpekad yta på Gröna gatan kan behöva en rengöring och 
kommer beställa detta av fastighetsskötarna.  

2. Styrelsen anser att det inte är lämpligt att en högtryckstvätt används av enskilda medlemmar 
för att städa våra allmänna ytor. Då det enligt punkten 1 framgår var ansvaret ligger. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionens del 1 besvarad och avslå motionens del 2. 
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Motion nr 6  Måsar och fågelbon 
Bakgrund: 
I flera år har vi boende plågats av ”måsinvasionen” på vår/försommaren. 
Det senaste året har varit rent bedrövligt. Jag har bott här sedan 1997 och upplever att problemet 
under dessa år aldrig varit värre. 
En måsunge växte upp på gården i somras och vandrade mellan gården och parkeringen nedanför. 
Rekommendationen från två styrelseledamöter var att fysiskt bära bort måsungen. Det hjälper 
således inte eftersom den direkt hittar tillbaka. 
Boende blir störda, attackerade och bilar parkerade på utsidan måste tvättas flera gånger per vecka 
för att undvika lackskador. 
Yrkande: 
1. Föreningen bygger bort möjligheter för måsar att bygga bo, t.ex vid ventilationshuvar på taken. 
2. Boka Göteborgs stads skyttar (som tidigare år gjort utmärkt arbete) tidigt på våren medans det 
fortfarande är ok att reducera del av måsflockarna. 
3. Kontakta och uppmana grannföreningar att göra detsamma. 
Bild nedan (inte helt ovanlig syn) visar 7st måsar vid ett och samma tillfälle, trots att det sitter 
personer på uteplatsen i övre/bortre hörnet av gården. 

 

 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta i enlighet med förslagen ovan och dess yrkanden! 
Jörgen Petersson 
2020-09-24 

Styrelsens yttrande – motion 6 

Brf Blåsut har tecknat ett avtal med Anticimex om inventering av föreningens samtliga tak och 
rensning av fågelbon. Åtgärderna utförs enligt avtalet vid sju tillfällen per år och med 14-20 dagars 
mellanrum. Avtalet är tecknat på tre år med möjlighet till förlängning. 

Avtalet går också att utöka med grannföreningar. Brf Seglaren har redan ett sådant avtal, och Brf 
Blåsut kommer att kontakta övriga föreningar i närområdet i ärendet. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionens punkter 1 och 2 och att bifalla motionens punkt 3. 
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Motion nr 7 Råttor 

Bakgrund: Råtta/or! 
Upptäckte en råtta som obekymrat vandrade runt på gården GG32 en eftermiddag. 

Yrkande: 
Föreningen kontaktar t.ex Anticimex och vidtar lämpliga åtgärder för att bekämpa spridning av dessa 
skadedjur.  

 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta i enlighet med förslagen ovan och dess yrkanden! 
 
Jörgen Petersson 
2020-09-24 

 

 

Styrelsens yttrande – motion 7 

Råttor är ett allmänt känt problem som många medlemmar har ont av. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 
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Motion nr 8 Säkerhetsdörrar 

 

Bakgrund: Säkerhetsdörrar 

Yrkande: 
Våra ytterdörrar är ytterst undermåliga och otäta.  
Utan 7/9-tillhållar lås tar det inte många sekunder att forcera/öppna via brevinkast. Detta har jag sett 
med egna ögon när jag vid ett tillfälle blev av med mina nycklar och fick tillkalla låssmed. 

Dessutom är de så otäta att värmeförluster under vinterhalvåret blir betydande. 

Bra tillfälle att genomföra utbyte vore i samband med att nya brevlådor placeras i anslutning till 
entrén.  

1. Styrelsen prioriterar upp och tidigarelägger utbytesplan för genomförande. 
2. Styrelsen utreder om det samtidigt går att bredda dörrarna som är väldigt trånga. 
3. Styrelsen lämnar förslag på dörr/ar att välja på så att de boende som vill kan bekosta och 

beställa dörr och montage själva. 
 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta i enlighet med förslagen ovan och dess yrkanden! 

 

Jörgen Petersson 
2020-09-24  

 

 

Styrelsens yttrande – motion 8 

Styrelsen kommer att under kommande verksamhetsår prioritera frågan kring utbyte av 
loftgångsdörrar och detta har beaktats i arbetet med underhållsplanen. Enligt stadgarna har 
föreningen tagit över ansvaret för dörrarna från den enskilde medlemmen varför man kommer se 
över alternativa lösningar för de enskilda medlemmar som vill på eget bevåg byta ut sin dörr. 
Styrelsen kommer att presentera en standarddörr och önskar den enskilde medlemmen uppgradera 
dörren kommer även förslag på detta presenteras.  
Styrelsen anser däremot att stämman skall avslå punkt 2, då det inte är lämpligt på grund av de 
redan trånga loftgångarna.  

Styrelsen föreslår därför att stämman bifaller punkterna 1 och 3 samt avslår punkt 2. 
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Motion nr 9 Föreningens avtal med Serneke 

 

Hej  
Vill att man ger medlemmarna möjlighet att ta del av avtalet mellan Brf Blåsut och Serneke.  
 
Zelko Krajcar 
2020-09-29 

 

Styrelsens yttrande – motion 9 

Motionären har inkommit med flera motioner och styrelsen har därför delat upp svaren i fem olika 
delar. 
Avtal mellan föreningen och entreprenörer omfattas av sekretess mellan avtalsparterna, och skall 
därför inte göras offentligt. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 

 

 

Motion nr 10 Eftermarknad Serneke 

 

Hej  
Vill att styrelsen redogör för hur situationen ser ut med Serneke. Mitt badrum är fortfarande inte 
klart efter 2 år och med tanke på de artiklar som förekommer i pressen avseende Serneke är det inte 
uppmuntrande. 

Zelko Krajcar 
2020-09-30 
 

Styrelsens yttrande – motion 10 

Styrelsen har efter sommaren i dialog med föreningens förvaltare låtit förvaltarna ta över 
kommunikationen med Serneke. Förvaltarna får numera en kopia på varje garantiärende som skickas 
till Serneke för att kunna hjälpa medlemmar som upplever att de inte får någon återkoppling från 
Serneke eller deras ärende avhjälpt. 

Anmälan av garantiärenden ska likt tidigare gå via HSBs kundtjänst. 

Förvaltarna rapporterar till styrelsen att arbetet med garantiåtgärder löper på bra men att det ibland 
tar lite längre tid att få ärenden åtgärdade när det kommer till underentreprenörer till Serneke.  

Styrelsen tar ingen ställning till vad som skrivs i dagspressen om Serneke. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen därmed skall anses besvarad. 
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Motion nr 11 Bluffakturor och inkassokrav 

 

Hej  

Förra året fick vi höra på stämman om att vi har betalat slutfakturan till Serneke, utan att allt arbete 
varit utfört, och att det var vi tvungna att göra för tydligen så är vi livrädda för inkassobolagen. Vill att 
styrelsen förklarar för medlemmarna hur vi gör om vi får bluffakturor? Betalar vi de först, för att vi är 
livrädda för inkassobolagen, och sedan bestrider de eller hur är gången kring detta?  

 

Zelko Krajcar 
2020-09-30 
 

Styrelsens yttrande – motion 11 
Styrelsen bestrider alla bluffakturor som anländer till föreningen i sin helhet. 

En faktura som anländer till föreningen granskas enligt följande: 
först av HSB:s ekonomiska förvaltningsavdelning och sedan av två i styrelsen, en granskare och en 
attestant detta helt enligt föreningens attestrutiner. 

Enligt god inkassosed så kan föreningen inte mottaga inkassokrav om originalfakturan har bestridits. 
Alltså finns det ingen anledning att som motionären skriver vara rädd för inkassobolag.   

Styrelsen föreslår stämman att motionen om bluffakturor och inkassokrav därmed skall anses 
besvarad. 
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Motion nr 12 Styrelsens skyldighet att följa stämmans beslut 

 
Hej  

Stämman är det största beslutsorganet en förening har.  Vill att styrelsen redogör vad som ger de 
rätten att inte följa stämman/extrastämmans beslut? Vad specifikt i Bostadsrättslagen eller 
föreningens stadgar ger de den rätten? Antar att revisionernas roll kommer in i bilden här 
någonstans ... 

 

Zelko Krajcar 
2020-09-30 
 

 

Styrelsens yttrande – motion 12 

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen har en skyldighet att verkställa de beslut 
som fattas av stämman under förutsättning att beslutet inte strider mot lag och stadgar. 

Såvitt styrelsen kan bedöma har någon underlåtenhet att verkställa beslut fattade av stämman inte 
förekommit. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen därmed skall anses besvarad. 
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Motion nr 13 Auktoriserad revisor 

Hej  

Vill att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka vad en auktoriserad revisor skulle kosta och 
återkomma med info till medlemmarna för vidare ställningstagande i frågan. Med tanke på att det 
förra året uppdagades att revisorerna klipper/klistrar i sina revisoner från andra Brf kan 
medlemmarna inte lita på något inlägg från dessa. Vi kan inte lita på att de granskat styrelsens arbete 
och om dessa t.ex följer stämmornas beslut eller om det pågår andra oegentligheter i föreningen. 
 

Zelko Krajcar 
2020-09-30 

 

 

Styrelsens yttrande – motion 13 

Av föreningens stadgar framgår att det skall finnas två eller tre revisorer och i vårt fall har vi två 
revisorer. Vidare framgår att en av revisorerna skall vara godkänd av HSB Riksförbund. Såvitt avser 
vår förening är Borevision den godkända revisorn.  

Eftersom Borevison i stort sett enbart arbetar med bostadsrättsföreningar så har de en mycket god 
kunskap om bostadsrättsföreningar och genomför därför sin revision med god kompetens. 
Erfarenhetsmässigt vet vi också att deras arvode är konkurrensmässigt i förhållande till andra 
revisorer med motsvarande kompetens. 

Det är naturligtvis upp till motionären att föreslå ytterligare revisor då denne väljs på den ordinarie 
stämman. 

Styrelsen föreslår stämman att motionen därmed skall anses besvarad. 
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