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BRF Ekblomman
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017
Tid: Måndag 8 maj 2017 kl 19.00
Plats: Folkets Hus, Kallhäll, sal Björkliden

Vänligen ta med utdelat material. Hjärtligt välkomna!

Dagordning
1 Stämmans öppnande

2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

3 Val av ordförande på stämman

4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

5 Fastställande av dagordningen

6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

9 Föredragning av revisionsberättelsen

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast-
ställd balansräkning

13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

15 Val av revisorer och suppleant

16 Val av valberedning

17 Inkomna motioner:
17.1 Motion från styrelsen angående installation av bergvärmeanläggning

17.2 Motion från styrelsen angående fällning av träd vid parkeringen

17.3 Motion från Magnus Karlsson om att tillåta andrahandsuthyrning av P-platser

17.4 Stadgeändring, första beslutet

17.5 Skrivelse från styrelsen angående svar på 2016 års motion om Biljardhuset

18 Stämmans avslutning 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Motion från styrelsen angående installation av bergvärme

Vid årsstämman 2016 fick styrelsen i uppdrag att utreda och komma med förslag på instal-
lation av bergvärme i BRF Ekblommans hus. Huvudsyftet med bergvärme är att sänka 
värmekostnaderna som är en mycket stor utgift för föreningen. 

Styrelsen föreslår att vi installerar bergvärme i vår fastighet i enlighet med bifogat material. 
Här redovisas utredning och förslag på lämplig installation.

Styrelsen
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Motion om att ta ner ett antal tallar bakom carporten i gemen-
samhetsanläggningen ga:10

Det har visat sig att ett antal rötter från tallar förstör asfalten på parkeringen. Om tallarna 
tillåts växa till sig kommer det orsaka ännu större skador i asfalten och medföra stora 
kostnader att reparera asfaltskador och kan betyda att tallarna ändå måste fällas vid ett 
senare tillfälle.

Brf Ekblomman och Ekbladet föreslår nedtagning av dessa tallar, samt de tallar som ligger 
i en ca 1 meter korridor bakom carporten för att förhindra att parkeringsasfalten förstörs 
ännu mer.

Brf Ekblomman och Ekbladet kommer att markera vilka tallar det gäller vid städdagen 23 
april 2017. Anslag kommer sättas upp så att alla medlemmar före stämman har möjlighet 
att se vilka träd som berörs.

Gemensamhetsanläggningen ga:10
Brf Ekblomman, Ordförande Patricia Posner
Aron Lindgrens väg 8
Brf Ekbladet, Ordförande Bo Persson
Aron Lindgrens väg 6
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BRF Ekblomman, Aron Lindgrens väg 8-10, 176 68 JÄRFÄLLA  Org nr: 769608-8231

Motion om att tillåta 
andrahandsuthyrning av parkeringsplats 
 

Det brukar finnas några lediga parkeringsplatser. Jag tror det har diskuterats förut om 

de kan hyras ut till ”utomstående” och därmed ge lite extra pengar till föreningen. 

Men jag vet inte om det har blivit något av det. 

Nyligen blev jag själv tillfrågad om det finns någon plats att hyra. När jag då frågade 

styrelsen om jag kan hyra en extraplats för det ändamålet så blev svaret att man inte 

vill ha någon andrahandsuthyrning, fast utan motivering. Eftersom frågan nog kräver 

lite eftertanke och för att undvika framtida osäkerhet, hoppas jag att stämman kan 

bestämma hur vi vill ha det. 

Bakgrundsinformation: 

- Ifall utomstående hyr direkt från en förening ska det vara med moms, vilket bara är 

värt besväret om det finns många platser att hyra ut. 

- Andrahandsuthyrning är normalt tillåtet med styrelsens tillstånd, och det är inte 

begränsat i någon lag. Det är förstås inte aktuellt om det alltid finns en intern kö. 

- Ekblomman garanterar en plats till varje lägenhet. Extra platser kan hyras med en 

månads uppsägningstid. 

- Detaljerade regler för platsernas användning finns i hyreskontrakten och dessa 

regler borde vara fullt tillräckliga även vid uthyrning i andra hand. 

- Det kan finnas ett värde i att ha en plats ledig för att enkelt kunna lösa tillfälliga 

parkeringsbehov. 

Jag föreslår att: 

1. Andrahandsuthyrning av parkeringsplats ska godkännas av styrelsen om (a) ingen 

annan medlem behöver platsen för eget fordon och (b) platsen går att säga upp med 

en månads varsel. 

2. Ifall en medlem vill hyra ut en plats som har längre uppsägningstid, måste det 

gamla avtalet sägas upp och ersättas av ett nytt. 

3. I styrelsens skriftliga tillstånd ska det framgå att en andrahandsplats kan sägas upp 

före alla förstahandsplatser när en medlem behöver platsen för eget bruk. 

4. Det skriftliga andrahandsavtalet ska ange att uppsägningstiden är en månad och 

att alla regler från förstahandskontraktet fortfarande gäller. 

 

Magnus Karlsson 
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Styrelsens svar på motion om att tillåta andrahandsuthyrning 
av parkeringsplatser

Styrelsen yrkar på att avslå motionen. Anledningen till detta är att
• Vi har väldigt få lediga parkeringsplatser idag. Därför finns det ingen större ekonomisk 

vinning för BRF Ekblomman att tillåta andrahandsuthyrning av P-platser.
• Det är inte meningen att en enskild medlem ska tjäna pengar på att hyra ut föreningens 

parkeringsplatser i andra hand.
• Det blir ett alltför krångligt regelverk att ha specialhantering av platser som medlemmar 

hyr ut i andra hand.
• Föreningen riskerar att förlora kontrollen på vilka P-platser som hyrs ut och vem som 

hyr P-platser.
• Fastum rekommenderar inte att föreningen hyr ut till utomstående om man inte har ett 

stort antal P-platser lediga. Detta kräver att vi betalar moms och därmed behöver ha F-
skattesedel samt att avgiften till Fastum blir högre.

• Styrelsen känner till att andra föreningar i Bolinder Strand har brist på parkeringsplat-
ser. Styrelsen anser inte att det är en bra lösning att upplåta våra platser till boende i 
andra föreningar. Lösningen måste istället vara att dessa föreningar ser till att bygga 
fler parkeringsplatser åt sina boende.

• Idag står det i våra P-platskontrakt att det inte är tillåtet att hyra ut platsen i andra hand 
och styrelsen ser inte att det finns anledning att ändra på detta.

Styrelsen
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Motion om ändring av BRF Ekblommans stadgar
Den 1 juli 2016 infördes nyheter och ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bo-
stadsrättslagen. Det kommer därför krävas ändringar i stadgarna. Om det skiljer mellan 
stadgar och lag så gäller lagen, i den mån inte stadgarna är generösare. I de ikraftträdan-
debestämmelser, som finns till ändringarna i LEF (Lagen om ekonomiska föreningar) finns 
några viktiga tidpunkter. Det är tillåtet att kalla till stämma våren 2017 enligt gällande stad-
gar även om de skiljer sig från lagen. Man måste däremot iaktta den tidsgräns som finns i 
lagen för handlingarna till stämman skall vara klara under våren 2017, d v s handlingarna 
skall vara klara två veckor före stämman, att jämföra med det som är vanligast idag – en 
vecka. Ikraftträdandebestämmelser i lagen säger att styrelsen ska ta initiativ till stadgeänd-
ring senast 2018-06-30.

Vad är det som ändras?
Eftersom dagens stadgar är baserad på Fastums (vår ekonomiska förvaltare) standardmall 
och Fastum nyligen uppdaterat sin mall och det inte har framkommit någon anledning att 
avvika från dessa, föreslår vi att BRF Ekblomman tar denna mall som sina nya stadgar.

Följande paragrafer ska uppdateras enligt de nya bestämmelserna:
Fetstilt är ny formulering, inom parentes överstruket är formulering i nuvarande stadgar 
som tas bort.

14 § Styrelsens åligganden. Hur lång tid före stämman som material skall lämnas till revi-
sor, resp när handlingar skall delas ut till medlemmar.

Att minst sex veckor (en månad) före den föreningsstämma, på vilken årsredovis-
ningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovis-
ningen för det förflutna räkenskapsåret samt

Att senast två veckor (en vecka) före ordinarie föreningsstämma tillställa medlem-
marna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelse.

15 § Revisor. När revisorn skall lämna revisionsberättelsen.

Att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrel-
sens förvaltning samt att senast tre veckor (två veckor) före ordinarie förenings-
stämma framlägga revisionsberättelse.

17 § Vilken tid före ordinarie stämma, resp extra stämma som kallelse skall ske.  

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra 
veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. Om extra 
stämma skall behandla ändring av stadgarna, likvidation eller fusion skall kallelse till 
extra föreningsstämma utfärdas senast fyra veckor före dag då den extra förenings-
stämman skall hållas. (Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall 
utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra 
stämma.)
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19 § Dagordning, ordningsföljd samt formuleringar i vissa punkter har justerats något.

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden

1) Stämmans öppnande (finns ej i nuvarande stadgar)
2) Val av ordförande för stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.  
6) Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna (Fråga om kallelse till 

stämman behörigen skett)
7) Fastställande av röstlängd (Punkt 1 i nuvarande stadgar: Upprättande av förteck-

ning över närvarande medlemmar, ombud och biträden)
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisionsberättelsen
10) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast-

ställd balansräkning
13) Beslut om arvoden
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisorer och suppleant
16) Val av valberedning
17) Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält 

enligt 18 § (Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen)
18) Stämmans avslutande (finns ej i nuvarande stadgar)

På extra stämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ( 19§ 1)-6) ) förekomma en-
dast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densam-
ma.

7 § Avgifter, tillagt möjligheten att ta ut påminnelseavgifter utan att någon medlem har möj-
lighet att klaga.

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. 
Föreningen har också rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m. m.
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Hur går det till när stadgarna ändras?
Ändringar av stadgarna kräver beslut på två på varandra följande stämmor (extra eller or-
dinarie). På första stämman behövs enkel majoritet. På andra stämman behövs två tredje-
delar och man får inte ändra på förslaget. Om första stämman inte ändrade något så be-
höver förslaget inte skickas ut igen. Efter andra stämman ska de nya stadgarna registreras 
hos Bolagsverket.
Antingen planerar vi in en extra stämma eller så blir det två på varandra följande ordinarie 
stämmor. 

OBSERVERA: Förslaget på de nya stadgarna finns i sin helhet att läsa från hemsidan, 
https://brfekblomman.wordpress.com/ . Klicka dig till rubriken Årsstämma 2017 där alla 
stämmodokument finns. Om ni inte har tillgång till bredband och vill granska de nya stad-
garna vänligen ring Patricia Posner 0702 611324 eller Henry Malmodin 070-2457837.

Styrelsen 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Skrivelse från styrelsen angående 2016 års motion om Biljard-
huset

Bakgrund: JM vill överlåta Biljardhuset till föreningarna I Bolinder strand som gemensam 
föreningslokal. En besiktning förra året visade att huset var i stort renoveringsbehov. Det 
var oklart i vilken grad JM tänkte renovera huset liksom antalet föreningar som var intres-
serade av att ingå i en samfällighet för Biljardhuset. Förra årsstämman beslöt därför 
att bordlägga motionen i avvaktan på mer information från JM.
Styrelsen har enhälligt beslutat att BRF Ekblomman inte ska gå med i Biljardhusets sam-
fällighet. Anledningen till detta är följande:
• JM har lämnat en åtgärdsplan för renoveringen till intresserade föreningar. Åtgärdspla-

nen var bristfällig på ett antal punkter och tydliggjorde inte vilka åtgärder JM tänkte ge-
nomföra. Huset är dessutom K-märkt vilket ställer högre krav på ägaren vad gäller 
framtida underhåll. JM har meddelat att föreningarna inte kommer få mer information 
om renoveringen.

• Antalet intresserade föreningar var få, endast tre föreningar utöver BRF Ekblomman 
visade intresse vid det sista mötet med JM i höstas. Det innebär högre kostnader för 
drift och underhåll för varje förening. Underhållskostnaderna är dessutom osäkra ef-
tersom JM inte har tydliggjort vilka renoveringsåtgärder de kommer vidta.

• Det är inte en bostadsrättsförenings uppgift att förvalta K-märkta hus.
• Det finns andra fullgoda och prisvärda alternativ till samlingslokaler för föreningsmöten, 

till exempel Folkets Hus, Kallhälls Kyrka och Wallins Spis.

Styrelsen vill ha besked av stämman om denna skrivelse kan antas.

Styrelsen
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