
Brf Akallahdjden PROTOKOLL Nr 16-06

Protokoll fort vid Brf Akallahojdens loreningsstAmma

Datumochtid: 2016-05-10, kl 19.00

Plats: Akalla by

Fiirenin gsstiimma ns tippnande
Styrelsens ordftirande, Love Strandberg, hiilsar alla vtilkomna till den ordinarie
Itireningssttimman avseende rikenskapsiret 2015-01-01--201 5- I 2-3 I och ftirklarar
stiimman 6ppnad.

2. Yal av stemmoordftirande
Karin Bergman fijreslas som stiimmoordltirande

Stiimman beslutar att viilja Karin Bergman till stiimmoordfbrande.

3. Anmilan av stfimmordftirandens val av sekreterare
Stiimmoordftiranden anmiiler Catharina Ihrman att ftira protokoll

4. Godkinnande av rtistliingden
Uppriittande av ltirteckning 6ver niirvarande medlemmar har skett genom
avprickning. Fdrteckningen upptar 48 rdstberattigade medlemmar.

Stiimman beslutar att godkiinna fiJrteckningen som rdstliingd. ( Bilaga I )

5. Godkiinnande av dagordningen
Stiimman beslutar att godkiinna dagordningen. (Bilaga 2)

6. Val av tvi personer attj5mte ordfiiranden justera protokollet
Tilljusterare attjamte ordliiranden justera protokollet valdes Lars Alm och
Jan Stilhandske.

7. Yal av minst tvi rtistriiknare
Till attjiimte ordftiranden justera dagens protokoll samt rdstrdknare Iiireslis Lars Alm och
Jan StAlhandske.

Stfimman beslutar att viilja Lars Alm och Jan Stalhandske till justerare samt
rdstriiknare.

8. Friga om kallelse skett i behtirig ordning
Kallelsen delades ut den 25 april.

Sida I av 6

I

Stiimman beslutar att anse sig behdrigen kallad.
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9. Genomging av styrelsens irsredovisning
Stiimmoordfiiranden liiste upp rubrikema och notema. Tvi fel pipekades i handlingen,
niimligen att Kristin Lidbiicks eftemamn korrigeras, sid 3, punkten 3:2 samt att pi sid 7,
punkten 7 Zindra liireningens stadfirma fran MerKa Fastighetsservice till Renik AB.

Stimman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att genomftira iindringarna och diirefter
lades irsredovi sningen till handlingama.

10. Genomging av revisorernas berettelse
Di ltireningens revisor ej var ndrvarande [6ste stiimmoordftiranden upp revisionsberiittelsens
sista stycke, Uttalanden.

Stiimman beslutar att godkiinna genomgf,ngen och revisoremas beriittelse lades

diirefter till handlingama.

ll. Beslut om faststiillande av resultatrikning och balansriikning
Stimmoordltiranden gick igenom rubricerade handl ingar.

Stiimman beslutar att faststiilla resultat- och balansriikning fiir rikenskapsiret

12. Beslut i anledning av bostadsrettsfiireningens vinst eller ftirlust
enligt den faststiillda balansriikningen

Stiimman beslutar att godkiinna styrelsens fiirslag till resultatdisposition ftir
riikenskapsaret enligt den faststiillda balansriikningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamtiter

Stiimman beslutar att ge styrelsens ledamdter ansvarsfrihet liir den giillande
perioden.

I4. Beslut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersettningar
ftir styrelsens ledamtiter, revisorer samt valberedning
Lars Asplund ltiredrog valberedningens fiirslag:

Sida 2 av 6

Styrelsen
Revisom
Redaktdren ftir infobladet
Ansvarig ftir ftireningens
webbsida

Arbetsgrupper och aktiviteter
och valberedning

4 basbelopp
9.000 kr
4.000 kr
4.000 k

max 2 basbelopp (6kning med 1/2 basbelopp)
atl av styrelsen ftirdelas till ftireningens
arbetsgrupper

Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag.
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15. Beslut om antal styrelseledamtiter och suppleanter
2015 var antalet ordinarie ledam6ter Atta samt en HSB-representant och en
suppleant. Sofia Drossou framftirde synpunkten att styrelsen skulle ha tvA
suppleanter {tir de fall diir suppleanten inte kunde niirvara. Hon ftireslog ocks6 att
Frank Gaverot skulle gd upp som ordinarie och Elishwa Beniamin som suppleant.
Fdreningens ordliirande menade att ingen std,rre risk ftireligger ftir att styrelsen inte
skulle vara beslutsmtissig. Efter diskussion bad stiimmoordftiranden om omrdstning,
vilken utftill med

- 27 rdster mot tvA suppleanter
- 10 r6ster ltir tvi suppleanter

Stiimman beslutar att styrelsens antal ledamdter och suppleanter ska vara
oltiriindrat.

16. Val av styrelseledamtiter och suppleanter
Valberedningens ftirslag till ledamdter och suppleanter i styrelsen:

Sida 3 av 6

Ledamiiter
Steivor Berntsen
Martin Nylander
Reija Rissanen
Love Strandberg
Raili Airas
Paul Gubril
Catharina Ihrman
Elishwa Beniamin

Suppleant
Frank Gaverot

Torneigatan I 5

Pargasgatan 12

Pargasgatan 30
Pargasgatan I
Pargasgatan 21

Pargasgatan 32
Pargasgatan 12

Tomeigatan I I

TomeAgatan I 5

I Ar kvar av mandatperioden
I ar kvar av mandatperioden
I &r kvar av mandatperioden
1 ir kvar av mandatperioden
Omvai, 2 ar
Omval, 2 6r
Omval, 1 6r
N1.val, 2 ar

Nyval, I ir

lnga ltterligare nomineringar fi nns avseende styrelseledam6ter.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende suppleant i styrelsen.

Stflmman beslutar att godkiinna ftirslaget.

17. Presentation av HSB-ledamot
HSBs representant Wolf Barufke presenterade sig.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant
Valberedningen liireslog att ftireningen har en revisor och en suppleant.

Stiimman beslutar att godkiinna Iiirslaget.

ht
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19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen ftireslir en ftireningsvald revisor och en liireningsvald
revisorssuppleant och redovisar sitt {iirslag angiende Iiireningsvald revisor och
revisorsuppleant:

Sida 4 av 6

Kristin Lidbiick
Ordinarie revisor
Pargasgatan 30 Nyval 1 Ar

Stiimman beslutar att viilja ordinarie {tireningsvald revisor enligt valberedningens
ftirslag.

Suppleant
Kerstin Harnesk Tomeigatan 39 N1.val I ir

Inga ytterligare nomineringar finns avseende fiireningsvald revisorsuppleant.

Stfimman beslutar att viilja ftireningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens
ftirslag.

20. Beslut om antal ledamtiter i valberedningen
Valberedningen bestar idag av fura personer. Sofia Drossou ldreslog tre eller fem i
de fall diir oenighet uppstAr. Lars Asplund menade att gruppen varit rdrande eniga i
sina diskussioner.

Stiimman beslutar att godkiinna valberedningens ftirslag om oftiriindrat antal
ledamdter.

Valberedning
Lars Asplund, Anne-Marie Andersson, Monica Danielsson och Yngve Segerskdm.

Inga ytterligare nomineringar finns avseende valberedningen.

Stiimman ltireslir Lars Asplund till valberedningens ordltirande.

Stiimman beslutar att godkiinna valberedningens fiJrslag samt att valja LaIS
Asplund till dess ordftirande.

22.Yal av ombud och ersfittare till distriktsstiimmor samt tivriga
representanter i HSB
Fdreningens ord{tirande ftireslar att h2infiira frigan till beslut av styrelsen.

Stiimman beslutar att godkiinna ft)reningsordftirandens fiirslag.

Inga ytterligare nomineringar fi nns avseende Itireningsvald revisor.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens
ordftirande
Valberedningen informerade att den bestir av fura ledamdter varav en samman-
kallande. Ledamdterna siiger sig vara beredda att foftsafia under 201612017 .

-k* /
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23. 1 Motion angdende Jbrrindring ov mdnadsavgift inlamnad av Ruse Tofilovski, 725

Stflmman beslutar att avstyrka motionen enligt styrelsens ftirslag.

23.2 Motion angdende laddning av elbilar inkimnad av Peter Yeung, 719

Stf,mman beslutar att tillstyrka motionen samt ge styrelsen i uppdrag att inleda
en Itirstudie om laddningsbara stolpar.

23.3 Motion angdende ktbeldragning i kigenhel
Denna motion har tidigare diskuterats pa en stiimma och dd beslutades att
kabeldragning ska ske pi begZiran av den boende.

Stflmman ansAg diirmed motionen besvarad.

23.4 Fdrslagfrdn styrelsen angdende lokal pd 743
Styrelsen hade dragit tillbaka sitt tidigare ftirslag att omvandla lokalen pa T43 till
bostadsratt pga svirigheten att Itirse liigenheten med en inging frin trapphuset
samt att insatsen hade satts till 390 kr/m2.

F6reningens ordliirande fram{iirde att styrelsen kommit fram till en ldsning sedan
kallelsen skickades ut, dvs att en inging ffan trapphuset iir mdjlig samt att en om-
riikning av insatstalen inte kiivs. Styrelsen ftireslir diirftir att lokalen pA T43
omvandlas till bostadsriitt och stiljs.

23.5 Fdrslagfrdn styrelsen angdende tidigare stcimmobeslut om bergvcirme
2015 ars stiimma gav styrelsen i uppdrag att undersdka mtijlighetema och

kostnadema att infiira bergvtirme. En sadan itgiird anses alltftir kostsam, inte
minst som styrelsen vidtagit och kommer att vidta andra Stgiirder fbr att minska
viirmekostnadema.

Stiimman beslutar att godkiinna styrelsens {iirslag att inte vidta nigra ytterligare
Atgerder ftir aft inftira bergviirme.

23.6 Redovisning av arbete angdende tidigare stdmmobeslut om byte av trcid
2015 irs stiimma beslutade om en utredning av ftillning av triid pi den s k
kommunalgAngen. Styrelsen anser sig inte kompetent att skdta en sidan itgiird,
t ex vilka triid som ska tas ned och konsekvensema av en sadan atgiird.

Styrelsens ftirslag iir att tre av treden vid Pargasgatan 18-20 ftitls under 2016 utan
Aterplantering samt att en arbetsgrupp utses ltir att ta fram ftirslag i samarbete
med en triidgirdsarkitekt.

Sida 5 av 6

23. Av styrelsen till fiireningsstiimman hflnskjutna frflgor och av
medlemmarna anmiilda iirenden som angivits i kallelsen

Stiimman beslutar i enlighet med styrelsens ftirslag.

*-tI
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Stfimman beslutar i enlighet med styrelsens ftirslag

Carina Ostman erbjdd sig att delta i denna grupp.

24. Ftireningsstemmans avslutande
StEmmoordftiranden tackade de niirvarande och avslutade diirmed mdtet.

Efter stiimmans avslutande erbjdds tillftille till allm?inna ffigor. Garagerenoveringen
var en sidan och de niirvarande fick svar pl viktiga ftigor och att llimna synpunkter
pi projektet.

Vid pennan

Sida 6 av 6

Qqlh, urn^1Ltru^qL,
Catharina Ihrman

J usterat

Karin B
Stiimmoord{iirande

Lars Alm Jan Stilhanske

(-* tU/*J"^-/1L. /,



@ Brf AhqllshUrden

KALLELSe - r6neN tNGSSTArrlnal
Medlemmarna i HSB:s Brf Akallahojden kallas h2irmed till ordinarie stiimma
tisdagen den l0 maj kl 19.00 i Akalla By. Kaffe serveras frin kl 18.30.

Dasordnins
1 . Fdreningsstiimmans dppnande
2. Yal av stdmmoordliirande
3. Anmiilan av s6mmoordftirandens val av protokollftirare
4. Godkiinnande av r<istl2ingd

5. Godkiinnande av dagordning
6. Val av tvi personer att jamte stiimmoordftiranden justera protokollet
7. Val av minst tvi rdstriiknare
8. Fr6ga om kallelse skett i behdrig ordning
9. Genomging av styrelsens Arsredovisning
10. Genomging av revisorernas berettelse
1 1. Beslut om faststiillande av resultatrtikning och balansriikning
12. Beslut i anledning av bostadsriittsliireningens vinst eller ftirlust enligt den faststiillda

balansriikningen
13. Beslut om ansvarsfrihet ltir styrelsens ledamd,ter
14. Beslut om arvoden och principer ftir andra ekonomiska ersdttningar {tir styrelsens

ledamdter, revisorer samt valberedning
15. Beslut om antal styrelseledamdter och suppleanter
16. Val av styrelseledam6ter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamdter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordltirande
22.Yal av ombud och ersiittare till distriktsstiimmor samt dvriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till ftreningsstlmman h?inskjutna frf;gor och av medlemmar anmiilda

iirenden som angivits i kallelsen
23.1. Motion angiende ltiriindring av mflnadsavgift
23.2. Motion angiende laddning av elbilar
23.3. Motion angfrende kabeldragning i liigenhet
23.4. F<irslag frAn styrelsen angiende lokal pi Torneigatan 43
23.5. Fdrslag frin styrelsen utifrin tidigare stiimmobeslut om bergviirme
23.6. Redovisning av arbete utifrAn tidigare stiimmobeslut om byte av triid

24. Fdreningsst2immans avslutande

Fdr information om deltagande i stiimma, ombud, fullmakter och rdstning vtinligen se $18 i
ftireningens stadgar. Du finner stadgama pi ftireningens hemsida www.akallahojden.se

MEDTAG OVERLATELSEAVTAL/BOSTADSRATTSBEVIS
Kista i april 2016/ Uppsiittes 2016-04-25



NARVAROTORTECK-IiING VID ORDINARIEFORENINGSSTAMMA I HSB BRF AKALLAHoJDEN
2016-05-10

I,GH NAMN ADRESS \R

0001
0003
0023
0030
0032
004s
0047
0048
0063
0073
0074
0091
0094
0095
0096
0103
0l l1
0113
0t 34
0142
0143
0146
0155
0160
0161
0162
0163
0170
0171
0172
0179
0l8l
0182
0l 86
0l 89
0t94
0204
0205
0223
0231
0241
0246
0249

Liisa Oka-Aho
Eva Bemtsson
lars Nilsson
Ann-Marie Andersson
I-ove Strandberg .

knnart Svensson
Raili Airas
Jan Stilhandske
Anders Joelsson
BrittMarie Iryon
Sofia Drossou
[-ars Alm
Juhani Alaiso
Gunilla Nylander
Catharina lhrman
Ylva Arenpalm
Bengt Grandin
Kyong Suk Grundfelt
Agneta Tsitsibis
Raija Vuoristo
Yngve Segerstrdm
Yaghoob Eftekhari
Fredrik Burman
Kerstin Hallberg
Anne Catrin Sandstrtim
Hikan Sdderlund
Ir6ne Johansson
Shri Dhar Awasthi
Elishwa Beniamin
Ann Hedlund
Carina Ostman
Steivor Bemtsen
Frank Gaverot
I-ars Asplund
Reija Rissanen
Paul Gubril
Pernilla Radloff
Liliane Ogenstad
Annica Sunnerfors
Jonsson, Ralph
Magnus Silgti
Manizheh Elyas
Jdrgen Dalmau

Pargasg. ll
ll
9

1

I
2t
2t
zt
t4
22
24
l0
t2
t2
t2
8

2
2

44
47
47
45
7

5

5

5

5

l1
ll
ll
t7
l5
l5
30
30
52
36
36
4t
37
33

3l
3l

TomeAg.

Pargasg.

Tomeig.



Annette Amkil
Margareta Asplund
kna [arsson
Barbro Ljungblad
Barbara Trtica

Tomeig. 29
29
26
28
28

Pargasg.

Antal r6stberiittigade niirvarande: 48 st.

0253
0256
0268
0270
0272


