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BRF Ekblomman 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019 

Tid:  Torsdag 25 april 2019 kl 19.00 
Plats:  Folketshus Kallhäll, lilla salen 

   
  Vänligen ta med utdelat material. Hjärtligt välkomna! 

Dagordning 

1 Stämmans öppnande 

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 

7 Fastställande av röstlängd 

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 § 

 
17.1 Motion från Amanda Palmstierna om odlingslådor 
 
17.2 Motion från Valberedningen om ersättning för engagemang i arbetsgrupp 
 
17.3 Motion från Lisa Cederlilja om vildblomsterängar 

18 Stämmans avslutning  
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Ärende nr 1: Motion från Amanda Palmstierna om odlingslådor 
 
Motion enligt bilaga 1 
 
Amanda Palmstierna, Aron Lindgrens väg 10 
 
Styrelsens svar på motionen 
Endast 3 enkätsvar anger att en medlem är intresserad av att odla i odlingslådor detta år 
av totalt 53 möjliga svar, det motsvarar 6 %. Som motionären själv påtalar har dessa 
medlemmar möjlighet att odla på balkong, uteplats eller kolonilott. Vad gäller socialt 
umgänge med grannar har föreningen tre tillfällen per år där samtliga medlemmar kan 
delta. Mingel efter årsstämman samt i samband med städdagarna vår och höst.  
 
Utöver detta vill styrelsen påtala att det finns en risk att en kompost drar till sig skadedjur, 
som till exempel råttor. 
 
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. 
 

 
Ärende nr 2: Motion från Valberedningen om ersättning för en-
gagemang i arbetsgrupp 
 
Efter hörande med nuvarande styrelse samt samråd inom valberedningen har framkommit 
att det föreligger ett behov enligt nedan. 
  
Under det styrelsearbete som görs, finns behov av bidragande arbetsinsatser från en eller 
flera arbetsgrupper. En del sådana arbeten är av enklare slag medan andra är tyngre och 
mer tidskrävande. Vissa arbetsgrupper är enkla att tillsätta medan andra kräver mer 
övertalning för att finna rätt kompetens och engagemang. Engagemanget är varierande 
bland våra medlemmar. 
För att visa att engagemang uppskattas av alla medlemmar föreslås följande: 
  
Styrelsen skall vid behov och efter egen bedömning kunna utdela en ersättning för visat 
engagemang och förtjänstfullt arbete i arbetsgrupp. 
Beloppet föreslås till halvt basbelopp och kunna användas varje år av styrelsen. 
 
Valberedningen 
 
Styrelsens svar på motionen 
Föreningen har för närvarande två arbetsgrupper där medlemmar engagerar sig, 
fasadgruppen samt gruppen för laddstolpar. Engagemang i arbetsgrupper samt enskilt 
större engagemang är viktigt för föreningen och styrelsen önskar möjligheten att belöna 
sådant engagemang. 
 
Styrelsen föreslår därför att motionen godkänns. 
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Ärende nr 3: Motion från Lisa Cederlilja om vildblomsterängar 
 
Motion enligt bilaga 2 
 
Lisa Cederlilja, Aron Lindgrens väg 10 
 
Styrelsens svar på motionen 
Medlemmar i föreningen med intresse för blomsterodling är idag redan välkomna att 
involvera sig i skötsel våra befintliga rabatter. Styrelsen önskar att fler medlemmar deltar 
aktivt med förvaltning av dessa rabatter utöver städdagarna under vår och höst. 
Anläggning och skötsel av en vildblomsteräng kommer att kräva ytterligare insats av 
föreningens medlemmar utöver detta.  
 
Dessutom anser styrelsen inte att det är lämpligt att anlägga en vildblomsteräng i nära 
anslutning till föreningens hus. Pollen och fröspridning från vildblomsterängen kommer 
spridas till föreningens befintliga planteringar samt medlemmarnas balkonger och 
boendeytor.  
 
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. 
 



Motion om odling inför BRF Ekblommans årsstämma

Syfte
Motionären vill att boende ges möjlighet att odla i odlingskrage på bostadsrättsföreningens mark. 

Nytta för bostadsrättsföreningens medlemmar
Det finns intresse från boende i föreningen att odla på gemensamma ytor. Det ger både möjlighet 
att odla och att umgås med grannar. Bostadsnära odling är en trend som kommit för att stanna och 
det finns goda exempel i närområdet och runt om i landet. Odlingsmöjligheter passar väl in i 
Bolinder strands karaktär med närhet till naturen, äppellund och bikupor. Det tillför området 
ytterligare ett värde. Det finns idag möjlighet att odla på sin balkong/uteplats eller på kolonilott 
bortom bostadsområdet, men då faller det sociala umgänget med grannarna bort.

Intresse från boende i föreningen
Enligt en enkät som delats ut till de boende är 80 procent positivt inställda till odling. Tre vill odla 
denna säsong, fyra någon gång i framtiden och 13 ser gärna att andra odlar även om de inte 
kommer att göra det själva. Tre vill inte att det odlas i området, en är inte intresserad och en har 
ingen åsikt. De kommentarer som har lämnats har arbetats in i motionen. 

Kostnadsuppskattning
• Innehavaren betalar själv odlingskrage, jord och annat material 
• En gemensam utekompost i form av fyra palkragar som ställs på varandra kostar ca 500 sek
• Innehavare av odlingskrage betalar en årsavgift om förslagsvis 240 sek som ska täcka 

gemensamma utgifter: vatten (1000 liter kostar 23 sek), en gemensam utekompost och att vid 
behov återställa odlingsplats till gräsmatta

Odlingen belastar inte bostadsrättsföreningens ekonomi. Odlingsgruppen har en egen ekonomi 
som är helt åtskild från bostadsrättsföreningens ekonomi.

Kommentar från Tingvalla mark
Tingvalla mark sköter om föreningens utemiljö. De uppger att de inte ser några problem med att 
föreningen skaffar odlingskragar. De kommer köra med grästrimmer runt odlingskragarna men det 
kommer inte kosta mer än vad bostadsrättsföreningen betalar i nuläget.

Förslag till ordningsregler
• Med en odlingsplats avses plats för en odlingskrage av storleken 120x80 cm. 
• Odlarna nominerar och styrelsen utser en person som är ansvarig för odlingsplatserna.
• Odlingsgruppen är helt fristående från bostadsrättsföreningens styrelse och sköter själva sin 

ekonomi, administration och annat som kan uppkomma.
• Platserna fördelas via ett separat kösystem. Medlemmar i föreningen som är intresserade av 

att erhålla en odlingsplats anmäler detta till odlingsansvarig. I mån av tillgång kan flera 
odlingsplatser hyras av samma boende.

• Varje innehavare är skyldig att ombesörja skötsel av sin odlingskrage, att märka den med 
namn, att märka ut den så att den syns i sluttningen även vintertid och se till att det inte 
kommer otrevlig lukt från odlingen. 

• Om innehavaren inte har för avsikt att bruka odlingskragen är innehavaren skyldig att meddela 
odlingsansvarig snarast, samt att lämna odlingsplatsen i gott skick dvs utan ogräs.

• Odlingskragen ska var odlad och fri från ogräs senaste 1 juni, annars sägs platsen upp. Om en 
odlingsplats inte längre kommer att användas är i första hand innehavaren och om det inte 
fungerar odlingsansvarig ansvarig för att se till att platsen återställs till gräsmatta. 

• Odlingsansvarig ansvarar för att den gemensamma utekomposten är i gott skick och luktfri. 
• Styrelsen tar kontakt med odlingsansvarig om förbättringar behöver göras. 
• Styrelsen har rätt att avskaffa odlingen om den inte sköts på ett bra sätt.

Unknown
BILAGA 1



Förslag till plats
Förslag till plats för odling är markerad med ett streck och förslag till plats för utekompost med ett 
kryss. Området ligger på bostadsrättsföreningens mark. Sträckan är cirka 20 meter vilket ger 15-20 
odlingskragar. (En odlingskrage är 80x120 cm.) Platsen har goda sol- och odlingsförhållanden. 
Enligt kommunens miljöenhet finns det inte några markföroreningar där . Det är inte risk för 1

näringsläckage till Mälaren. Platsen är vald för att inte ge insyn i lägenheter och att vara ur vägen 
för fotboll och dylikt. Det finns utrymme att åka pulka på till höger och vänster om odlingsplatsen.

 På Brf Ekblommans mark har det historiskt varit skog och bostäder. Vid byggnationen av Aron Lindgren 8-10 tillfördes 1

platsen ny jord som inte ska vara förorenad. Nordost om brf Ekblomman har Bolinder tidigare haft verksamhet och vid 
Hanna Nilssons väg har det tidigare funnits växthusodling, men båda dessa är på säkert avstånd från odlingsplatsen. 
Kommunen har inte gjort provtagning av grundvattnet, men odling i odlingskragar når enligt kommunen inte grundvattnet.

X

Unknown
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Referensexempel odling i bostadsområden

BRF Sjöstadsudden 
i Hammarby sjöstad har 17 
kolonilotter på innergården som 
fördelas via ett separat kösystem. 
Medlemmar i föreningen som är 
intresserade av att erhålla kolonilott 
anmäler det till en ansvarig för 
kolonilotterna. Odlingslotten ska var 
odlad och fri från ogräs senaste 1 
juni, annars sägs koloniinnehavaren 
upp.

BRF Stenhagen 
i Uppsala har 19 kolonilotter på 
innergården. De fördelas via ett 
separat kösystem. Medlemmar i 
föreningen som är intresserade av 
att hålla kolonilott anmäler det till 
vicevärden. I mån av tillgång kan 
flera lotter få hyras av samma 
medlem. Kostnaden är för 
närvarande 100 kr per år. Varje 
kolonilottsinnehavare är skyldig att 
ombesörja skötsel av sin kolonilott.

Sjöstadsodlarna 
är en ideell förening som har bildats 
för att bedriva odling i pallkrage i 
Henriksdalshamnen i Hammarby 
Sjöstad. Marken tillhandahålls av 
Stockholms stad som också står för 
jord, el och vatten. De strävar efter 
ett ekologiskt odlande och vill 
uppmuntra till odling i stadsmiljö. 
Årsavgiften är 50 kr och till det 
tillkommer en inträdesavgift på 100 
kronor. 

Unknown
BILAGA 1   



Motion till Brf Ekbtommans årsstämma 2019

Åremde: §kap* en eHer fyå vildhlomsterämgar i Föreningens hranta stränter

Jag tyeker det nore trevligt orn vi glo,nde sm. e& detr av den branta haekenlslfuten ned mot Apptrhrndm titrt
envildblonnsteräng" Det gäIle.renbart[ den bran&ste delw, sorm wkså är ]ite svår ffir Tingva]naatt klippa
med gräsklippare" 0§h' första fuet ffiresnårjag dessumm aU vi inte har ämg [srlgs med heta den hrar$a denes.

utan at§ vi väl,jer ut em bit p ea 1S-2S meM och provar tr:a året" Eeu- an&a. steltmjeg tya,ker är tämplig
ftin vileihlomsterämg är s,l&ntem mellam. sep,husen oeh pa*eringem-

Sy'ftet med att ha en blomrster'ang är dens affi.lag ftor aff det btir vaakcrt aU tiffia på ffin Fö.reningems
batrko,nger oqh dels ffir att ft@j*. de,u biologiska rmångfatrdm- Effi stort puohlemn i Europa oah Svemige äs ffi
antalet poHineramd imsekter, scm htmncr, bin Gah fifuikr rurrlnskar. Det kuor del @ mi[iögifte?, mqn ex]

viktig &ktqr är oekså att de inte h:iutar ti}trr.Ackligt med rnat, dvs ne&ltar'fr&n blemmror"

Ee stomkefiga indusrijordbrukenL har glort att det frmns heWdligt ffirre hlCImmaade vitdblommfror l]ängE

odlingsffiJtert och o'qkså' mindre variatior" Konse§ryemsen av furre bnotnmsr'&r sämre pcHiuering av
fu*tmed ech att äveu. ffiglama trlr hrtst på rnat. De är fiIn $,or det lred av issekr sonn ffi}a pa vårem-

Ohsenrera afll cn vitdbtem*terämg ned mot Åppetr[xmden inte ffirhf,ndr*r cdlingstådor pä dcn ptaua
delen av strS-mtenn efiåcrsiem vitdblommorna ärtIinkte attväxn i den branta dclem där unan inte k*xl
ha odlingrtå.der"

Kostnad: I 0S0 kr fför ffir
t m0 k ffir l6kar
rce'( kr ffir atträ&auoo ffiäset"

Summa: 2 000 kr + ?????

&lonnstcrfrsr ea t 000 k frr två stora paket ured htcmster&öm smt komplettecing uned nägra effia
Fr6påser s&rskilt bre b}ouamqr" »Gt frnns ffirdiga @etmed &öer tilt emvildblonmsferäng ho*
Granngården" Paketen kostar ea 30S kr sryek qsh räcker ti-}X }ffi kvadrame&r" dvs en p1ätt

på 10 x n& meten Det finns Wå. elika Sper av paket" Ett rned hlomxtdlamdr,r'ng och e,tt md
nekmrbnar-relnim$" Utöver ett paket av varje t:a året tir dett bra om vi köprtitr}" fiågre exh.a

frepåsar nned extra atfraktivanekartlommor, sominte frnus med i pke.ten"

Unknown
BILAGA 2   



Vårlökar: Föreslår att vildblomsterängen tillhösten kompletteras med tidigblommande varlökar, som
krokus m.fl. De är också viktiga ft)r pollinerare och ger mat till dem tidigare på säsongen.
Vårlökar kan vi del sätta i vildiingen, men gämaäven i Föreningens rabatter.

Anläggning: Oklart ännu. Har ej fått uppgift ännu pga ett missftirstånd om vad det skulle kosta att räfsa
upp gräset där fröna ska sås. Kompletterar om några dagar.

Vårlökar kan vi själva sätta till hösten på Föreningens städdag. Det tar inte lang tid.

Skötsel: Ingen extra kostnad utöver Föreningens vanliga gräsklippning och röjning av sly.
Tingvalla slipper klippa gräset under sommaren och slår iingen till hösten och låter gräset
ligga ett tag ft)r att fröa av sig. Vi kan bya dagens gräsklippning mot det arbetet.

Lisa Cederlilja ALV 10

BLOMSTERBLANDNING GRANNGÅRDEN BLOMSTERANG, 1 KG
*ree,ryru,§&tr?ffifiF* Zgg:-
En biomsteräng lockar till sig nyttoinsekter och ökar pollineringen. Med Granngårdens Blomsteräng med vilda blommor och
utvalda gräsfrö kan du skapa en naturlig blomsteräng med många olika blommor i din egen trädgård.

Förstoing av bild

BLOMSTERBLANDNING GRANNGÅN»EN POLLEN OCH NEKTAR, ]. KG

ffiffiffipffiffi&ffi§§ftn 299:_
Blomsterblandning från Granngården med elva olika blomsterfrön som ger mycket pollen och nektar vilket drar till sig bin,
humlor, flärilar och andra insekter. Blomsterblandning Pollen och Nektar trivs i de flesta jordtyper och blommar från vår till höst.

\_Vänliga hälsningar,

Må- tu/m,

Unknown
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