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Vi delar inte ut årsredovisningen  

Vi tänker på miljön och delar inte ut årsredovisningen på papper till alla 
medlemmar. I stället finns den på vår hemsida att ladda ner samt att vi tryckt en 
mindre upplaga för dem som inte har möjlighet att ta del av den på nätet. 

Vår hemsida har adressen: www.brfbjorkekarr.se 

Vill du ha ett tryckt exemplar kan du komma till vår expedition den 13 maj, kl 
18.00–19.30. Du kan också lägga in en lapp i brevinkastet vid expeditionen med 
namn och adress samt ange att du vill ha årsredovisningen, så kommer den i din 
brevlåda. En sådan lapp vill vi ha senast torsdagen den 9 maj.  

Adressen till vår expedition är Trätorget 1. 

 

 

 

 

 

Hitta till Redbergskyrkan, Landerigatan 9 

Buss 17 stannar vid hållplats Härlanda. Gå Härlandavägen i riktning mot 
Redbergsplatsen. Vik av till höger in på Landerigatan. Kyrkan kommer på höger 
sida. 

Spårvagnslinje 1 stannar på hållplats Stockholmsgatan. Gå in på Stockholmsgatan, 
gå höger in på Jörgensgatan. Rakt fram ser du kyrkan. 

Med bil från Björkekärr, kör Härlandavägen i riktning mot Redbergsplatsen, sväng 
höger in på Stockholmsgatan, sedan höger in på Jörgensgatan. Rakt fram ser du 
kyrkan. 
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Välkommen till HSB Brf Björkekärrs årsstämma 
 
 

Lokal: Redbergskyrkan, Landerigatan 9 

Tid: Torsdagen den 16 maj, kl. 19.00 
 

 

Innan stämman börjar: 

Mingel och vi bjuder på kaffe och en smörgås, kl 18-19 

 

DAGORDNING: 

1. Föreningsstämmans öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4. Godkännande av röstlängd  

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  

6. Godkännande av dagordning  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

8. Val av minst två rösträknare  

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning  

11. Genomgång av revisorernas berättelse  

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen  

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda 
som valts av föreningsstämman  

16. Beslut om antal styrelseledamöter  

17. Val av styrelseledamöter  

18. Presentation av HSB-ledamot  

19. Beslut om antal revisorer och suppleant  

20. Val av revisor/er och suppleant  

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen  

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB  
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24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden som angivits i kallelsen  

a. Motion om servicerum för cyklar 

b. Motion om digitalisering av bokning av tvättider 

c. Motion om gemensam grillplats i anslutning till lekplatsen 

d. Motion om bättre tvättplatser för bil bakom f d panncentralen 

e. Motion om breddade asfaltsgångar närmast husen 

f. Motion om bättre lås till garageportarna runt vattentornet 

25. Föreningsstämmans avslutande  

 

Frågor och diskussion 

Efter att den formella stämman avslutats blir det möjlighet att ställa frågor och ta 
upp andra ämnen till diskussion. Inga beslut kan tas då, men styrelsen svarar på 
frågor och lyssnar på de synpunkter som kommer fram. 
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Valberedningens förslag till principer om arvoden och andra 

ekonomiska ersättningar 2019  

 
Nuvarande arvoden 

År 2018 beslutade årsstämman om en princip för arvodesfördelning. Principen innebär 
att arvodet är knutet till inkomstbasbeloppet, vilket för år 2018 var 62 500 kr och för år 
2019 64 400 kr. För att inte behöva ta ställning till arvodesnivå varje år beslutades 
arvodesnivåer knutna till inkomstbasbelopp enligt nedan: 

Styrelsen, för egen fördelning  3,6 inkomstbasbelopp (225 000 kr år 2018) 
Föreningsvald revisor 0,15 inkomstbasbelopp (9 375 kr år 2018) 
Valberedning 0,15 inkomstbasbelopp (9 375 kr år 2018) 

 
Förslag 

Vi föreslår att styrelsearvodet kvarstår med 3,6 av inkomstbasbeloppet för år 2019 
som är 64 400 kr.   

Inga andra ersättningar utgår till styrelsen förutom rena kostnadsutlägg eller ev. 
förlorad arbetsinkomst om man är tvungen att ta ledigt från sitt ordinarie arbete. 

Vi föreslår vidare att ersättningen till föreningsvald revisor samt till valberedningen 
kvarstår med 0,15 av inkomstbasbeloppet. 

 
Föreslagna nivåer för arvodesfördelning i Brf Björkekärr: 

Styrelsen, för egen fördelning  3,6 inkomstbasbelopp (231 840 kr år 2019) 
Föreningsvald revisor 0,15 inkomstbasbelopp (9 660 kr år 2019) 
Valberedningen 0,15 inkomstbasbelopp (9 660 kr år 2019) 

 
Björkekärr, 2019-04-09 

Sofia Hellberg, Sofia Sabel och Per Wallenius 

 
 
 

Valberedningens förslag till styrelse 2019 

I tur att avgå är följande: 
Rolf Svensson 
Josefine Nylinder 
Gustav Sjöbratt 
Carina Carlsson 

Förslag till styrelse: 
Rolf Svensson omval två år 
Hans Broberg har ett år kvar på sitt mandat 
Gustav Sjöbratt omval två år 



6 

David Borgström nyval två år 
Hannes Nyberg nyval ett år 
Vakant 
Vakant 

Förslag till revisorer 
Axel Carlsson  Revisor  
Karin Walter  Revisorssuppleant 

 
Björkekärr, 2019-04-09 

Valberedningen 
Sofia Hellberg (sammankallande), Sofia Sabel, Per Wallenius 

 

 

a. Motion om servicerum för cyklar 
 
Vi är många medlemmar i bostadsrättsföreningen som cyklar och vi blir ständigt fler. 
Ibland får vi punktering eller behöver byta bromsbelägg, kedja etc. 

För att underlätta, behöver vi cyklister ett servicerum med mindre luftkompressor och 
serviceplats med väggmonterad cykelhållare.  

Agneta Nyborn 
Claes-Göran Hanson 
 

Styrelsens yttrande över motion om servicerum för cyklar 

Vi uppfattar att motionärerna föreslår att föreningsstämman beslutar om att 
föreningen inrättar ett servicerum för cyklar där det finns en mindre luftkompressor 
och serviceplats med väggmonterad cykelhållare enligt illustrationerna ovan.  

Vi har liksom motionärerna noterat att allt fler av våra medlemmar cyklar. Som en följd 
av det finns behov av ökade utrymmen för cykelförvaring. Av det skälet har vi påbörjat 
ett arbete med att utöka cykelrummen i våra hus. Vi börjar i år med block 1, Träringen 
66-88. Därefter kommer vi att gå igenom hus för hus för att se vad som är möjligt när 
det gäller cykelrum. 

Ett problem med att skapa fler eller större cykelrum är de begränsade utrymmena i 
källarna. Till det kommer att det behövs ökade utrymmen för förvaring av barnvagnar 
och rullatorer.  

Vi anser det viktigare att åstadkomma sådana utökade cykel- och barnvagnsrum än att 
använda tillgängligt utrymme till servicerum för cyklar. I stället hänvisar vi till 
cykelreparatörer, som finns bland annat i Kålltorp. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
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b. Motion om digitalisering av bokning av tvättider 
 
Jag vill att styrelsen utreder framtagandet av bokningssystem för tvättstugorna så att 
detta går att boka på nätet och även kunna boka på plats vid tvättstugan. 

Många av oss som bor i föreningen och nya som flyttar in reser mycket i jobbet och vill 
kanske kunna boka en tvättid till den dagen man kommer hem eller till helgen då man 
är ledig, oftast är det full bokat när man kommer hem på fredagen. 

Det finns idag en mängd olika system för detta redan idag på marknaden, men det är 
viktigt att det är ett enkelt system som både går att boka på nätet eller via en app och 
att det går att boka på plats vid tvättstugan så att dom som inte har tillgång till dator 
och telefon har samma möjlighet som alla andra. 

Håkan Sönnergren 
Träringen 57, hakan.sonnergren@cramo.com 
 

Styrelsens yttrande över motion om digital bokning av tvättider. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att digitalisering av tvättider bör utredas. 
Det finns ett antal frågeställningar att ta ställning för inför digitalisering. Styrelsen har 
varit i kontakt med sakkunniga på HSB Göteborg. De råd vi fått är att inte digitalisera 
all bokning på en gång. Vi kommer att pröva digitalisering för bokning av festlokalen, 
gästlägenheterna och snickarverkstaden i första hand. Om det utfaller bra och vi är 
nöjda med det systemet kommer vi att fortsätta med att utreda digitalisering av 
bokningen för tvättstugorna. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och istället beslutar att styrelsen får i 
uppdrag att genomföra digitaliseringen i nämnda ordning, först bokning av festlokalen, 
gästlägenheterna och snickarverkstaden. Därefter utvärdering och utredning av 
digitalisering av tvättstugorna. 

 
 

c. Motion om gemensam grillplats i anslutning till lekplatsen 

Många angränsande föreningar har en gemensam grillplats, ofta i anslutning till den 
gemensamma lekplatsen för att skapa en naturlig samlingsplats för alla i föreningen. 

Vid ett flertal tillfällen har det noterats att folk grillar på mindre lämpliga platser under 
sommaren t.ex. gräsytor. 

Jag vill därför föreslå stämman att besluta: 

 att ge styrelsen i uppdrag att uppföra en grillplats i nära anslutning till den stora 
gemensamma lekplatsen med en stationär stor gemensam grill och flytta eller sätta 
upp fler bord runt denna. 

Johan Setterberg Träringen 9 
 
Styrelsens yttrande över motion om gemensam grillplats i anslutning till lekplatsen 

Vi håller med motionären om att det vore trevligt med en grill som samlingsplats för 
alla i föreningen. Men problemet med motionens förslag är att lekplatsen och parken i 
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mitten av Träringen inte är vår mark, utan tillhör Göteborgs Stad och förvaltas av Park- 
och naturförvaltningen. Även bänkborden i parken runt lekplatsen tillhör Göteborgs 
Stad. Bostadsrättföreningen kan inte sätta upp en permanent grill på kommunens 
mark. Men motionären kan själv kontakt Park- och naturförvaltningen för att se om 
det finns intresse där för att uppföra en grillplats vid lekplatsen. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

 
 

d. Motion om bättre tvättplatser för bil bakom f d 
panncentralen 
 
Jag önskar att BRF Björkekärr förbättrar biltvättplatserna på flera sätt: 

 De behöver breddas, så att man kan ha bildörrarna öppna på båda sidor medan 

man rengör bilden invändigt 

 De behöver förses med tak, så att man utan obehag kan tvätta/torka/vaxa bilen ut- 

och invändigt även när det är regnigt och/eller blåsigt väder 

 De behöver förses med 230V eluttag, så att man ansluta dammsugare, extra 

belysning, polermaskin osv. 

 De behöver förses med avsevärt bättre belysning, som belyser bilens båda sidor 

 De behöver förses med välfungerande elslinga för vatten mot frysning, så att man 

alltid kan tvätta bilen då det inte är minusgrader. 

Med vänlig hälsning 
Anders Josefsson, Träringen 52, lgh 171 
 

Styrelsens yttrande över motion om bättre tvättplatser för bil bakom f d 
panncentralen 

Motionären föreslår en omfattande utveckling på flera sätt av föreningens 
biltvättplatser. 

Det är ju förbjudet att tvätta bilen på gatan, gångvägar och p-platser. Brf Björkekärr 
har två enkla iordningställda platser där man kan tvätta bilen och där det smutsiga 
tvättvattnet tas om hand och renas innan det leds till avloppet.  

Föreningen har ett omfattande behov av upprustning och förnyelse i våra fastigheter. 
Det drar stora resurser och kräver en tydlig prioritering på vad som är viktigast.  

Motionärens förslag innebär stora investeringskostnader för föreningen och att lägga 
ner så mycket pengar på en utvecklad biltvättsanläggning är inte ekonomisk 
försvarbart. En sådan satsning gynnar troligtvis bara ett fåtal av föreningens 
medlemmar. I stället hänvisar vi till de biltvättar som finns på de flesta bensinstationer. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
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e. Motion om breddade asfaltsgångar närmast husen 

Jag önskar att BRF Björkekärr breddar asfaltsvägarna närmast husen, så att 
färdtjänstbilar, hantverkarbilar, små flyttbilar etc. kan använda vägarna utan att skada 
bilens fälgar eller gräsytorna intill.  

Bakgrund: Det finns ett legitimt behov för bl a boende, samhällstjänster/vårdpersonal, 
hantverkare mm att använda vägarna närmast husen för att komma tillräckligt nära 
resp. entrédörr för i- och urlastning mm. På många ställen är dessa vägar så smala att 
bilarna antingen skaver fälgarna mot kantstenarna av granit, eller (oftare) tvingas köra 
med ena hjulparet på gräsytorna, som blir sönderkörda och leriga. Det är inte som det 
ska vara, och det är inte rimligt att allt ska behöva bäras eller “köras för hand” ut till 
Träringen-vägen. 

Ett litet exempel är en omotiverad åtsmalning av utrymmet mellan kantstenarna nära 
“stora” vägen utanför Träringen 52, block 6. Även de båda kurvorna närmast block 6 är 
så snäva, att gräsytorna ofta är sönderkörda där. Boende i andra block har säkert 
motsvarande problem nära sina bostäder. 

Med vänlig hälsning 
Anders Josefsson, Träringen 52, lgh 171 

 
Styrelsens yttrande över motion om breddade asfaltsgångar närmast husen 

Motionären föreslår att asfaltvägarna närmast husen breddas så att olika fordon 
lättare kan köra fram till husens entréer. 

Vi har noterat en ökande biltrafik på gångvägarna framför och mellan husen. Ofta är 
det onödiga och ovidkommande inkörningar av medlemmar, hantverkare och 
leverantörer. Vi har noterat sönderkörda gräsmattor varför vi för ett par år sedan 
utvidgade gångvägarnas kanter med gräsarmeringar.  

Vår ambition är att minska biltrafiken och åstadkomma en bilfri miljö närmast husens 
entréer. En viktig aspekt är de risker för lekande barn som blir med biltrafik på 
gångvägar och i parken. En annan att bevara gräsmattor och andra planteringar. 

Styrelsen har övervägt att montera låsta bommar vid alla infarter, så att det krävs 
nyckel för att komma in med fordon på gångvägarna. Det handlar då om ett låssystem 
där ambulanssjukvård, räddningstjänst och färdtjänst kommer fram. Övriga 
prioriterade kan då låna nyckel hos fastighetsskötarna. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

 
 

f. Motion om bättre lås till garageportarna runt vattentornet 

Jag önskar att BRF Björkekärr låter montera riktiga sjutillhållarlås eller motsvarande på 
garageportarnas BÅDA sidor, med låskolvar in i beslag i resp. karm. 

Bakgrund: Jag hyr ett av garagen vid vattentornet ända sedan garagen byggdes. Jag har 
hittills haft inte mindre än 3 st inbrott i garaget, och då blivit bestulen på olika ägodelar 
för tiotusentals kronor. Jag och många med mig har sett mig tvingad att montera extra 
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låsbleck med hänglås på garageporten och karmen för att försvåra inbrott. Det har 
fungerat hittills, men är opraktiskt och inte snyggt. Det är uppenbart att 
garageportarnas ordinarie låsmekanism är helt otillräcklig. Även med de plåtskydd som 
monterats utanför vridhandtagen är det mycket lätt att med ett snabbt tillverkat 
brytverktyg knäcka mekanismen via handtaget och öppna porten. 

Garegelängorna vid grusplanen vid vägen ner mot Härlanda Tjärn har riktiga lås i 
garageportens båda sidor, av den typ jag vill att även vi ska ha. 

Med vänlig hälsning 
Anders Josefsson, Träringen 52, lgh 171 

 
Styrelsens yttrande över motion om bättre lås till garageportarna runt vattentornet 

Motionären föreslår att föreningen monterar bättre lås på garageportarna, i form av 
sjutillhållarlås eller motsvarande på portarnas båda sidor.  

Garagen vid vattentornet är ibland utsatta för inbrott och det förekommer även 
skadegörelse. Det finns därför skäl för föreningen att där se över lås och andra 
åtgärder mot inbrott samt skydd mot skadegörelse. Man kan tänka sig andra typer av 
lås som gör det svårare att ta sig in i garagen, men även andra typer av skydd, t.ex. 
kameraövervakning, larm, bevakning eller grannsamverkan.  

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och istället beslutar att styrelsen får 
i uppdrag att se över lås och andra åtgärder för att försvåra för de som vill göra 
inbrott eller annan skadegörelse i dessa garage.  
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Ombudsfullmakt 
 
Enligt 9 kap 14 § Bostadsrättslagen har medlem rätt att låta sig representeras genom 
ombud på föreningsstämman. Detta kan utnyttjas om man inte har möjlighet att 
själv närvara på stämman. 
 
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en 
röst. De kan dock var och en vara ombud för annan medlem. 
 

Vem kan vara ombud HSB Brf Björkekärr? 

Enligt 18 § i våra stadgar kan medlem företrädas av valfritt ombud. 
 

Medlem i bostadsrättsföreningen får vara ombud för endast en annan medlem. 
 

 
 
 

 
 

 

Ombudsfullmakt till HSB Brf Björkekärr i Göteborg 

 
Härmed låter jag mig företrädas på årsstämman 16 maj 2019. 
 
 

Mitt namn  

Lägenhetsnummer  

Ombudets namn  

Ort: den     /     2019 

Underskrift  
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