
Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstflmma med Brf Albyhus 3

tisdagen den26 maj 2015 kl 19.00 i kvarterslokalen, Albyviigen 11

Foljandebostadsriittervarrepresenteradeunderdettamote: 9,2I,23,29,36,38,41,66,73,77,
90, 82, 83, 85, 97, 93, 96, ll7, 120
Foljande bostadsriitt representerades genom ombud med fullmakt: 5

$ 1. Stdmmans iippnande

Stiimman oppnades av loreningens ordlorande Gunnar Eriksson, som hiilsade alla varmt
viilkomna till 6rets stiimma.

$ 2. Faststiillande av rtistliingd

Godkiindes den vid ingingen uppgjorda lorteckningen civer niirvarande medlemmar enligt ovan.
Fortecknin gen faststiil ldes att giil la sisom rdstl iin gd.

Noterades att Riksbyggens representant Lars Johnsson var niirvarande.

$ 3. Val av stiimmoordfiirande

Till ordforande lor stiimman valdes Gunnar Eriksson (lgh77)

S 4. Val av stf,mmosekreterare

Till sekreterare fijr stiimman valdes Gerd Ingels (lgh al).

$ 5. Val av en person som har att jflmte ordfiirande justera protokollet

Att jiimte ordlorande justera stiimmoprotokollet valdes Borislav Trivunovic (lgh 9).

$ 6. Val av riistriiknare

Beslutades att utse rostriiknare vid behov.

$ 7. Friga om stflmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stiimman ansig sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

S 8. Framliiggande av styrelsens irsredovisning

Ordft)randen gick nogsamt igenom styrelsens irsredovisning for tiden 20140101-20141231.
En medlem frigade varlor driftskostnaderna iir hogre itr 2014 an tn 2073 En del av forklaringen
kan vara utdebiteringen till samftilligheten, vilken haft hoga kostnader lor reparation av
undercentralen
Stiimman beslutade att med godkiinnande liigga irsredovisningen till handlingarna.



S 9. Framliiggande av revisorernas beriittelse

Eftersom ingen av revisorerna var ndrvarande ftjredrogs revisionsberiittelsen av stdmmans
ordlorande.
Stiimman beslutade liigga revisorernas beriittelse lor tiden 20140101-20141231 till handlingama.

S 10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning

Stiimman beslutade faststiilla resultatriikning lortiden 20140101-20141231 slutande ph-225112
kr samt balansrtlkning per 20141231 slutande ph84749 664kr.

S 11. Beslut om resultatdisposition

Till Arsstiimmans ftirfogande finns loljande medel:
Balanserat resultat 4 379 961 kr
Arets resultat ftire fondforiindrins 425 99I kr
Arets fondavsiittning enligt stadg-ama -l062 000 kr
Arets ianspriktagande av underhillsfond 410 897 kr
Summa overskott 4 154 849 kr

Styrelsen foreslAr foljande disposition till Arsstiimman :

Att balansera i ny riikning 4 154 849 kr
Stiimman beslutade enligt forslaget.

S 12. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamiiterna

Styrelsen beviljades enhiilligt ansvarsfrihet lor det g6ngna verksamhets6rets florvaltning.
Styrelseledamdterna deltog ej i beslutet.

$ 13. Beslut angiende antalet styrelseledam<iter och suppleanter

Stlmman beslutade att styrelsen ska besti av 5 ledamoter och 5 suppleanter.

S 14. Frfrga om arvoden flt styrelseledamiiter, styrelsesuppleanter, revisorer och
valberedning

Stiimman beslutade att till styrelsen ska utgi oftiriindrat arvode, d v s totalt 90 000 l<rlfr att
fiirdelas inom styrelsen samt att till foreningsrevisor ska utg6 oforiindrat arvode med 5 000 kr/ir.
Till auktoriserad revisor utgAr arvode enligt siirskild taxa.
Till valberedningen utgir inget arvode.

$ 15. Beslut om stiimman skall utse styrelseordfiirande samt i fiirekommande fall val av
styrelseordfiirande

Beslutades att styrelseordlorande ej ska viiljas av stiimman. Styrelsen ska vid konstituerande
m<ite inom sig utse styrelseordftirande.



$ 16. Val av styrelseledamiiter och suppleanter

Beslutades att viilja ledamoter si att styrelsen har foljande sammansiittning:
Gunnar Eriksson (lgh77) 1 ir kvar
Gunilla Gustafsson (lgh29) nyval ph2 ltr
Fikret Giller (lgh 117) omval ph2 tr
Borislav Trivunovic (lgh 9) I 6r kvar

Beslutades att viilja suppleanter enligt nedanst6ende:
Jan Svensson (lgh 66) 1 ir kvar
Anders Chrigstrom (lgh 53) 1 ir kvar
Else Strandberg (lgh 85) 1 ir kvar
Nasrin Amanali (lgh 96) omval pA I 6r

Noterades att Riksbyggen utsett Lars Johnsson som ledamot med Anna Kausits som personlig
suppleant.

$ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till foreningsrevisor valdes Anders Stenstrom (lgh 5), omval pi 1 Ar

Till revisorssuppleant valdes Anita Eriksson (lgh 69), omval pi 1 ir

$ 18. Val av valberedning

Till valberedning ph I fr valdes Zaher Mirza (sammankallande), Donit Soderholm och Hassan
Badie.

S 19. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frigor samt av fiireningsmedlem till
fiiren ingsstiim man i stadgeenlig ordning in kom na fl renden

Riksbyggen har genomfort iindringar inormalstadgama. Ordforanden gick igenom de viktigaste
iindringarna. En oversikt av iindringarna finns anslagen pA anslagstavlorna och finns ocksi att
l6na och liisa pA expeditionen. Beslut om iindring av stadgarna iir giltigt om det fattas av tvi pA
varandra ft lj ande foreningsstdmmor.
Styrelsen foreslir att Riksbyggens iindringar av stadgarna antas av floreningen och att en extra
stiimma utlyses ftire midsommar. Stiimman beslutade enligt lorslaget.

Ulla Fischer har liimnat fem motioner till stiimman (bilaga till huvudprotokollet):

1. Information om motioner
Stiimman biftll styrelsens lorslag att i info-bladet informera om hur man skriver motioner

2. Battre stiidning i trapphuset
Stiimman biloll styrelsens fcirslag atthitta en annan ldsning till tatning av mellanrummet
mellan trappa och viigg.

3. Grinden till parkeringsdiicket
Stlimman biloll styrelsens lorslag att hiinskjuta fr6gan till samftilligheten,

4. Andrad dag for oppet i kontaktlokalen



Stiimman biftill styrelsen forslag att inte lindra dag men att informera medlemmarna om
mcijligheten att boka tid med styrelseledamoter eller fastighetsskotare pA tid som passar
medlemmen blittre.

5. Information di tillg6ng till liigenheten krtivs
Stiimman bifoll styrelsens forslag att forbiittra informationen genom information i trapphusen
och genom att informera via e-post.

Dorrit Soderholm har liimnat tvi motioner till stiimman (bilaga till huvudprotokollet):

1. Byte av lAssysten contra byte av entrddorrar
Stiimman biloll styrelsens forslag att fortsiitta installationen av Aptus lAssystem och
porttelefon. Byte av entrdddrrar tir inlagt i underhillsplanen.

2. Utebelysning
Motionen kan anses besvarad i och med att samftilligheten beslutat att slitta upp
belysningspollare mellan foreningens hus 9, 11 och 13.

Ovriga frigor som viicktes pA stiimman:

Bristen pA parkerin gsplatser.
Samftilligheten forsoker hitta utrymme for nya parkeringsplatser och under forutsiittning att
bygglov beviljas kommer det att bli ett tillskott pil ca20 platser.

Slitna mattor och skadad mAlning:
Styrelsen kommer att inventera behoven av reparation och byte av mattor.

Behov av farthinder utanlor Albyviigen 13:

Fr6gan hiinskjuts till samftilligheten.

$ 20. Stdmman avslutande

Ordloranden tackade lor visat intresse och avslutade stiimman.

Protokolll'orare: Justeras: Justeras:, , ! , l;,r,,t 1

....:.....,...,,...,..r........:....,....r. ,:.;.:.ly.td.jt.{. i1.1,..1,
Borislav Trivunovic Gunnar EhtssonCerd ingels



MOTION till Albyhus 3 2015-01-29

Information om motioner

D& det 6r s6 "fattigt" med motioner till vira irsmoten vore det bra om styrelsen kunde
informera alla boende om vad en motion iir och hur man skriva en sidan. Att uppmuntra
till motioner hr i demokratisk anda och viktiet ftir medlemmarna att ktinna till.

Jag foreslir
att styrelsen informerar samtliga medlemmar om vad en motion iir, syftet med den, hur
man skriver och l[mnar in den, sista inliimningsdatum och att den kommer att tas upp pa

irsmdtet.

Med viinlig hiilsning.

r'',t //..'/i ! _, /' ;/ .' ./:, ,/' -. . , I -___..,' ,, ' -/ :,-''

Ulla Fischer
Albyviigen 13, lgh 9l (l102)

Tel 073-995 95 58



MOTION till Albvhus 3 2015-01-29

Biittre stiidnins i trapphuset

Efter ha pipekat glipan mellan viiggen och trappan mellan bv och plan I atgardades detta
med en plastslang som lades i glipan. Nu iir den nersillad med diverse skrlp och damm
och verkar inte rengdras alls. Det ser ocks& valdigt provisoriskt ut med slangen..

Vi som bor pi plan I anviinder slillan hissen och anviinder trappan dagligen istiillet. Det
iir ingen vacker syn som mdter oss och dessutom vill man inte ta trappan niir man har

besdk pga hur det ser ut diir plastslangen ligger. Och vid en ftirsiiljning - vem vill visa
detta?

Jag foreslflr:
att slangarna byts ut mot en permanent losning, exv en fastlimmad, bred gummikil eller
annat som ser mer proffigt ut och som gir att stdda regelbundet.

'"'l , ''n" / ,.,

///, ..,tr,'//\.!- -"c.:, -*:

Viinliga h6lsningar,

Ulla Fischer
Albyviigen 13, lgh 9l (1102)

Tel 073-995 95 58



MOTION till Albvhus 3

Grinden till parkeringsdiicket

2015-01-29

Grinden till parkeringsdiicket vid Albyviigen l3 stir cippen dygnet runt pga att den iir
alldeles lor tung for att oppna och stiinga. Som jag har forstitt har vi betalat dyra pengar

fbr en helt vardelos slikerhetsitgdrd. Onskviirt vore att den byts ut mot n&got liittare och

hanterbart dven om man inte iir Pippi eller Herkules. Ar 2015 kan man nog t o m forv2inta

sig nigon elektronisk losning ddr vi inte behover gi ur bilen for att oppna grinden.

Jag loreslir
att grinden blts ut till ett modernt, elektroniskt alternativ.

Med viinlig hiilsning,

Ulla Fischer
Albyviigen 13. lgh 9l (l102)

Tel 073-995 95 58



MOTION till Albvhus 3

Andrad dae fttr iippet i kontaktlokalen

2015-01-29

Nu har det varit onsdagar som giillt filr att kontakta er i flera Ar. Det vore bra att byta till
nigon annan veckodag di alla inte kan komma pi en onsdag och besoka er i lokalen. Jag

t ex. Ar alltid upptagen pi annat h6ll pi onsdagskvdllar.

Jag ftiresl6r
att styrelsen byter veckodag ftir att alla ska kunna komma ner till lokalen flor lopande
iirenden under iret.

Med viinlig hiilsning,

/"' ," ,t t '-/ /"1/ . /{,-- L ' (, i -----

Ulla Fischer
Albyviigen 13, lgh 91 (1102)

Tel073-995 95 58



MOTION tilt Albyhus 3 2015-01-29

lnformation di tillsine till liigenheten kriivs

Ndr stammarna skulle spolas senast saknades infbrmation om detta till oss tre boende i
liigenheterna 90" 9l och92 (1101, 1102 och 1103) pi Albyviigen 13. Vem som hade

ansvaret {tir det vet och som missade "vir" korridor jag inte men for mig fick det i alla
fall stora och helt ond,diea konsekvenser.

Jag foreslir:
att styrelsen alltid har ansvar lbr att ALLA fAr information i brevlidan SAMT att
information AVEN siitts upp pi TRAPPHUSETS DORR. Det iir niimligen liitt att missa
sidan information ndr man si gott som alltid tar trappan istiillet ftir hissen (men det
kanske inte satt n&gon info diir heller?) itminstone n6r man missar att infbrmera oss via
brevl6dan!

Viinliga hiilsningar.

."i / '/ . /, 
,'./_ , 7'i ,. j / '\-**_,

L. l

Ulla Fischer
Albyviigen 13. lgh 91 (1102)

Tel 073-995 95 58



N4CTION f. i-ill BrfA.ibyhus 3 irsstamma 201"4

Baksrunci

I undcrhillsplartcrt 2013 stdr ati " man planeral att bVta ut bcfintligt lissr,lstem mot Aptus lassystem

1,, .:, t. !,.-1. r,ri,: l:,i,J,r,i:t:i,ri,,r :.ri.:;i,,itlCViSn;t1i;{,it-l V;ld detta Sl<r:lie kCSt:,t

Man har inie heller gett medlemi-narna mojlighet att lemna synpunkt pe detta.
l:p r;isar f ro att r.rinsa vill bohilla ntrvarandp kncj!is

Beddmning

+, Ai - - v a . l, -, A ^-A - ^1. ^Lrvi6or s )Nouc6wr EiJs.

;2p- V1l{er

- att man cvervdger att bvta entrddoi'rar och beh6ller nuvarande lissystem.
- aif sfvreisen infr-rrmerar nredlemrnarna/ lippnhpicinnehavarna om kostnad, ev aveiftshiining samt
irl'i ri'l;jir tei r'r-li'iiii!:jitr.'f lttt i.jrirna 'tVrrnltnkt oa r)vre aV iissvStern

N'lOTlOt'J 2 Till Brf Albyhus 3 Srsstimm a 2A14

Sakpruncl
V6r utemiij6 ar inte trygg vad giiiler beiysrring icviiiis-/naiteiid.
Frinrsf siiier detta mellan hus 9 - i 1 clch mellan 'l .1 - 13 samt mellan 13 - 15 lSnqs den inre
ga np5l rgefi.

De'L kunde rJcka rrred err s'ir-ripe rrteil,:ii var je liu:.

Jas vrkar

-ali:|yreiserrs lar ul.rp tiii behanciiing nrr.rjiigirelen aLi ierriighei rnecj ABHi c-:ch ABH 2 insiaiieralcira
fram lil<vardiga belvsninssstoloar infor kommande host.
-art d-onna KoEtnad staiis mot vad bvte iiii Aotuslis kostar som ccksa kan ses som en trvsshetsfaktor,

rioga k rn ingsiu iir

/
Dorrit Scrcjerhoirn tsoti<yrka 20i4-L2- 22
Albyviqen 13 A

Leh 86/100?


