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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR 
HSB:s i Solna Bostadsrättsförening Räven 

 
Onsdagen den 17 juni 2019 kl.19:00 i Bergshamraskolans aula 

 
Medlemmarna i HSB:s i Solnas Bostadsrättsförening Räven kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma onsdagen den 17:e juni 2019 kl. 19:00 i Bergshamraskolans aula. 
På grund av situationen med Covid 19 har styrelsen undersökt olika sätt att hålla stämman och 
sedan beslutat att hålla den som vanligt i samma lokal som tidigare. Vi tycker i vanliga fall att det är 
roligt att så många medlemmar som möjligt kommer på årsstämman. Med tanke på den rådande 
situationen ser vi dock gärna att så många som möjligt funderar på att utnyttja möjligheten att skicka 
ett ombud istället för att själva medverka (se nedan). Vi ser av samma anledning helst att endast en 
person per hushåll medverkar. 
 
Styrelsens mål är att försöka hålla stämman så kort och effektiv som möjligt och inte heller bjuda på 
någon mat efteråt för att minska smittspridningen.   
 
Solna 25:e maj 2020; Styrelsen i Brf Räven 

 
§ 18 RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE (Ett utdrag ur föreningens stadgar) 
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt 
har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har 
medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En 
medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får 
företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt 
biträde. 
 
Tillägg på grund av Covid 19: 
Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har tillfälliga regler införts som berör vår årsstämma. 
Dessa tillfälliga innebär att styrelsen i en bostadsrättsförening bland annat kan tillåta att ett ombud 
får företräda fler än en medlem. Reglerna följer av 6 § i lagen och gäller 15 april 2020 till och med 31 
december 2020. Brf Rävens styrelse har fattat beslutet att tillåta ett ombud att företräda fler än en 
medlem. För var och en av dessa medlemmar ska ombudet ha en skriftlig fullmakt som är 
undertecknad och daterad. Fullmakten, finns att hämta på föreningens hemsida. 

  



DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordning 

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

7. Val av minst två rösträknare 

8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning för 2019 

10. Genomgång av revisorernas berättelse för 2019 

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

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

balansräkningen 

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

17. Presentation av HSB-ledamot 

18. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter 

19. Val av revisor/er och revisorssuppleant 

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

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

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 

23. Övriga anmälda ärenden och motioner till stämman 

24. Föreningsstämmans avslutande 

Bilagor: 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 

Valberedningens förslag 

Motioner och styrelsens svar och yrkanden till dessa 

































 







 

 

 

 

HSB’s Brf Räven, Solna  

Valberedningens förslag till föreningsstämman den 17 juni 2020 
 

Valberedningens förslag till antal ledamöter och suppleanter 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen skall ha oförändrat antal ledamöter och suppleanter.  

 

Valberedningens förslag till val av styrelse 

 

Styrelseledamöter: 

Mikael Kullberg    Illerstigen 24  Omval 2 år 

Lena Öhman    Illerstigen 14  Omval 2 år 

Tobias Fink    Illerstigen 6  Omval 2 år 

 

Från föreningsstämman 2019 kvarstår:  

Lukas Bergliden   Illerstigen 32  Kvarstår 1 år 

Antonio Cerrato    Illerstigen 22  Kvarstår 1 år 

Gabriel Garcia Hagman  Illerstigen 30  Kvarstår 1 år 

 

Styrelsesuppleanter: 

Brit Rönnbäck    Illerstigen 14  Omval 1 år 

Andreas Franke   Illerstigen 4  Omval 1 år 

 

Valberedningens förslag till val av revisorer 

 

Revisor: 

Rui Sun.    Illerstigen 8  Omval 1 år 

 

Revisorssuppleant: 

Göran Lilja    Illerstigen 12  Omval 1 år 

 

Valberedningens förslag för arvoden till styrelse och revisor 

 

Arvode knutet till prisbasbeloppet* enligt följande: 

1. Styrelsens fasta arvode uppgående till 120 % av prisbasbeloppet att fördelas inom styrelsen. 

2. Mötesarvodet uppgående till 1 % av prisbasbeloppet per möte till närvarande 

styrelseledamot och styrelsesuppleant.  

3. Styrelsen kan därutöver besluta om att rörligt arvode ska utgå till styrelseledamot eller 

styrelsesuppleant för vilken styrelseuppdraget under året har utvidgats utöver ordinarie 

styrelseuppdrag. Sådant rörligt arvode kan totalt för samtliga styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter uppgå till ett sammanlagt belopp om högst 80 % av prisbasbeloppet. 

 

Revisorsarvode uppgående till 12 % av prisbasbeloppet. 

 

Valberedningen, Bergshamra 10 maj 2020 

Andreas Wieser, Marcus Grimfors, Charlotte Arvidsson, Jean-Marie Pizarro. 

 

’) Prisbasbeloppet 2020 är 47.300kr     

  



MOTIONER OCH STYRELSENS SVAR OCH YRKANDEN TILL DESSA 

SAMT FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN FÖR BESLUT 

 

Motion 1 - Flytta cykelställen så att de inte står utanför fönstren på nedre botten 

Anette Sandqvist, Illerstigen 32 

Jag anser att cykelställen bör flyttas så att även vi på bottenvåningen får en bra boendemiljö. Det är 

inte trevligt att ha cykelställ och cyklar utanför sina fönster (sovrumsfönstren), det skulle vara fint 

med vackra planteringar utanför fönstren istället. Mitt förslag är att de placeras under de långsmala 

fönstren enligt bilderna nedan. Det optimala vore om man slapp ha cykelställ utanför husfasaden 

men det kanske inte är möjligt med tanke på att gårdarna inte är så stora. I samband med eventuell 

flytt av cykelställ så bör man även ta tag i planteringarna vid husfasaderna för de är verkligen fula.  

  

 

 

  
 

 

Styrelsens svar på motion 1 - Flytta cykelställen så att de inte står utanför fönstren på nedre 

botten 

Föreningen lider idag brist på cykelplatser. Som en del i ett projekt där vi gör översyn utav våra 

gårdar ingår det att titta på olika lösningar för att lösa denna brist på cykelplatser och då också få till 

en bra, säker, trygg och hållbar lösning.  

I detta ingår att se över cykelställens placering och utformning och vi tar med motionens förslag 

gällande att man inte vill ha cykelställ framför fönstren in i detta arbete.  

Därmed föreslår styrelsen att stämman avslår denna motion. 
 

 

Motion 2 - Utarbeta en hållbarhetsplan 

Peter Lamming Illerstigen 16, Gunnel Nordin Illerstigen 16, Kjell Elenius Illerstigen 20, Anders Friberg Il-

lerstigen 24 

Styrelsen får i uppdrag att utarbeta en hållbarhetsplan som syftar till ett koldioxidneutralt och miljö-

mässigt framtidssäkrat boende  

Vi föreslår att Brf Räven utarbetar en konkret hållbarhetsplan (eller miljöplan) som bland annat syftar till att 

föreningen blir koldioxidneutral framöver. Sverige har en klimatlag sedan den 1 jan 2018 som syftar till noll-

utsläpp av växthusgaser år 2045 och minskning av utsläpp från inrikes transporter med 70 % till år 2030. Om 

vi ska nå dessa mål så innebär det att alla måste dra sitt strå till stacken, ju förr dess bättre. Ett aktivt hållbar-

hetsarbete i vår Brf gör att vi blir framtidssäkrade och slipper råka ut för obehagliga överraskningar om reg-

ler och lagar ändras framöver. Det torde även höja värdet på lägenheterna.  

Hållbarhetsplanen bör innehålla en preliminär planering och tidsplan för genomförandet som förmodligen 

bör göras i etapper. Planen bör revideras och utvärderas regelbundet, till exempel årsvis. Den kan omfatta 

mindre eller större åtgärder och delprojekt. Nedan följer en lista på vad vi funderat på.  

 



1. Solceller på våra fem hustak. Råd och ekonomiskt stöd kan inhämtas från Boverket, samt från HSB. 

Andra BRF som gjort detta berättar om stora både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Det bör 

vara den första åtgärden att utreda.  

2. Bergvärme i stället för fjärrvärme. Allt fler bostadsrättsföreningar har installerat bergvärme med gott 

resultat. Ofta resulterar det i en besparing redan första året i jämförelse med fjärrvärme. Miljömäss-

igt är det betydlig bättre då det går åt mycket mindre energi totalt sett.  

3. Energiåtgärder i huset. Det finns kanske idéer i samband med energideklarationen som nyligen ge-

nomfördes? Det blev ju en relativt dålig energiklassificering. Ligger man bättre till kan man dessu-

tom få rabatt för bolånen i till exempel SBAB. Brf Gravyren på Rådjursstigen håller på att installera 

ett FTX-system, från- och tilluftsventilation med värmeväxlare, som ska ge avsevärda energibespa-

ringar.  

4. Elbilsladdning. Underlätta och uppmuntra införskaffandet av elbilar istället för fossilbilar. Förse par-

keringsplatserna med laddstolpar, möjligen subventionerade. Detta har ju redan diskuterats till exem-

pel på förra infomötet och verkar kräva en relativt stor investering. Inte desto mindre bör vi ta tag i 

frågan förr eller senare.  

5. Förbättra källsorteringen. Vi bör jobba mot att källsortera allt avfall. I Sverige ligger vi just nu under 

medelvärdet i Europa och sämre till än Italien. Varför inte sikta mot 100% sortering? Det är ju ytterst 

få grejer som inte kan återvinnas. Man kunde tex underlätta källsortering genom att se om man kan 

ha flera sorter vid husen, öka behållarna för kompost och minska för restsopor (borde dessutom 

minska kostnaden). Brf kunde bidra med kärl för sopsortering hemma om det behövs. En möjlighet 

är att bygga ett särskilt miljöhus som man gjort i Kungshamra, till exempel intill A-huset. Ett förslag 

från 2004 bifogas.  

6. Trädgårdsskötsel utan fossildrivna och högljudda maskiner. Trädgårdsmaskiner släpper ut betydligt 

mer avgaser och farliga ämnen än vanliga bilar. Ljudnivån är även den mycket hög och ligger exem-

pelvis för den åkgräsklippare som brukar användas här på 95 decibel (dBA). Det är hela 15 dB star-

kare, det vill säga långt mer än dubbelt så starkt som arbetsmiljönormen på 80 dB! Gräsmattan behö-

ver kanske inte putsas varje vecka och man kunde vänta med klippning på vissa partier för att under-

lätta biologisk mångfald. Lövblås bör begränsas till ett par gånger per år, lämpligast när alla löv fallit 

ned. Bullret från maskinerna är ett stort problem för oss som är hemma mycket. En ny upphandling 

behövs snarast. 

En koldioxidneutral energiförsörjningen borde man i princip uppnå om man genomför punkterna 1, 2 och 3. 

Den resterande el kan man få från vatten och vindkraft. Finns säkert liknande initiativ lite här och var. Hit-

tade tex detta från Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-

om/checklista/brf-hyresvard Energi- & klimatrådgivningen ger opartisk och kostnadsfri rådgivning i Stock-

holmsregionen. Mycket användbar info. https://energiradgivningen.se/ 

Finns många brf som har gjort liknande satsning eller är på gång. Tex brf haga i Solna har nyss installerat 

solpaneler, bergvärme och laddplatser, vilket totalt sett ledde till en besparing om 100000 kr/år och en sänk-

ning av avgiften. Där gjordes det på totalentreprenad av Vattenfall som står för investeringen. Säkert en dyr 

men bekväm lösning. https://www.hsb.se/stockholm/brf/haga/miljoarbete/  https://www.vattenfall.se/fore-

tag/energilosningar/brf/brf-haga/  

  

 

 

Styrelsens svar på motion 2 - Utarbeta en hållbarhetsplan 

Styrelsen tycker att det är väldigt positivt att få ett så utarbetat underlag för miljöarbete framlagt av 

våra medlemmar. Generellt försöker vi fatta miljöriktiga beslut i vårt dagliga arbete och har 

exempelvis valt energisnåla LED-lampor när dessa har bytts ut i trapphus och källargångar. Av de 

åtgärder som föreslås i motionen har vi faktiskt tidigare haft en i våra hus. Detta gäller 

värmeväxlare på frånluft som föreningen tagit bort sedan då de inte visade sig ge den besparing som 

vi hoppats på. Vi har även fått information om att BRF Gravyren valt att backa från denna lösning 

då inte heller de ser tillräcklig besparing av denna lösning. 

 

Som motionen säger är det många föreningar som gör liknande arbetet och HSB Stockholm har 

tagit fram en checklista ”för en hållbar brf, som stöd till bostadsrättsföreningar som vill bli mer 

hållbara”. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/checklista/brf-hyresvard
https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/checklista/brf-hyresvard
https://energiradgivningen.se/
https://www.hsb.se/stockholm/brf/haga/miljoarbete/
https://www.vattenfall.se/foretag/energilosningar/brf/brf-haga/
https://www.vattenfall.se/foretag/energilosningar/brf/brf-haga/


 

Precis som med arbetet med våra gårdar är detta en mångfacetterad fråga som kräver mycket 

utredning för att besvara frågor om hur och vad man ska göra och till vilken kostnad. Detta kräver 

tid och engagemang något som vi i styrelsen bara genom det vanliga styrelsearbetet har begränsat 

av. Därför vill vi gärna bjuda in till en arbetsgrupp där de medlemmar som är intresserade av frågan 

kan hjälpa oss framåt. 

 

Styrelsen uppmanar alla våra medlemmar att i vardagen bidra till att minska sin energianvändning i 

vardagen genom att tänka på vatten- och elanvändning. Många bäckar små gör som vi alla vet stor 

nytta.  

 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionens att-sats med förtydligandet: 

 

Att styrelsen med stöttning av motionärerna och andra intresserade medlemmar samt HSB:s 

checklista gör en översyn över våra avtal, de tekniska möjligheter som finns och ser på andra 

föreningars framgångssagor. Resultatet kan sedan sammanfattas i form av en hållbarhetsplan, 

exempelvis på vår hemsida, att bredvid underhållsplanen guida styrelsens arbete framåt. 
 

 

 

Motion 3 – Förslag att parkeringsrutorna tillhörande bostadsrättsföreningen breddas 

Gunnel Nordin Illerstigen 16 

De moderna bilarna blir allt bredare och parkeringsrutorna därmed trängre. Det kan vara svårt att 

komma in i och ut ur sin bil än det var på sextiotalet när parkeringen planerades. 

Flera bostadsrättsföreningar i Bergshamra har breddat parkeringsrutorna till förmån för de numera 

bredare bilarna. 

Jag föreslår att brf Räven utreder hur parkeringsrutorna kan breddas, kanske på bekostnad av en 

parkeringsplats eller en del av planteringarna vid sidan av parkeringsplatserna. 

 
 

 

Styrelsens svar på motion 3 – Förslag att parkeringsrutorna tillhörande 

bostadsrättsföreningen breddas 

Redan på stämman 2019 beslöts 

1. Utreda möjligheten att utöka antalet P-platser (Andreas Wieser) samt att utreda 

storleken på våra P-platserna (Peter Lamming) 

2. Utreda frågan om att elstolpar (Andeas Wieser) 

Styrelsen har därför tagit med dessa två frågor i det pågående gårdsprojektet. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

 

 

Motion 4 - Lås ytterdörrarna dygnet runt 

Linus Bjäreborn, Illerstigen 8 

Motion att låsa ytterdörrarna dygnet runt. Motivering: Flertalet inbrott har skett i Bergshamra även i 

låsta gemensamt lokaler så som cykelrum och källarförråd. Många av dess har skett dagtid då de 

flesta är på arbetet. Trygghet före bekvämlighet önskar jag. Man kan tänka sig att underlätta med 

fler "taggar" till föreningens medlemmar. 

Vänligen 

 

  



Styrelsens svar på motion 4 - Lås ytterdörrarna dygnet runt 

Frågan har varit uppe vid flera tidigare stämmor och vi har då fått önskemål om både låsning och 
att hålla portarna öppna dagtid likt tidigare.  
Styrelsen yrkar avslag till motionen men tänker sig istället att gå ut med en enkät och fråga alla 
medlemmar om man vill ha låst dagtid eller inte. Detta underlag blir då rådgivande för styrelsens 
beslut. 
 

 

Motion 5 - Motverka biltrafik på cykelbanan 

Linus Bjäreborn, Illerstigen 8 

Motion att föreningen jobbar för att motverka biltrafik på cykelbanan genom att sätta upp bom och 

lämna bomnycklar till föreningens alla medlemmar.  

Motivering: Barnen i föreningen cyklar och leker på föreningens tomt och i den närliggande 

kommunala lekparken. Trots detta syns ofta bilar på den gång/cykelväg som går bakom husen sett 

från Illerstigen på väg till och från föreningens hus. Detta förutom att det är farligt för lekande barn 

har förstört gräsmattan bredvid gången då gången är för smal för biltrafik. Fler bomnycklar i 

föreningen kanske en till varje hushåll så att bilar till och från föreningens hus sker vi befintliga 

bommar och även undersöka om föreningen kan upprätta en bom vid källaringången hus E så att 

biltrafik ej kan ske på gång/cykelstigen.  

 

 

Styrelsens svar på motion 5 – Motverka biltrafik på cykelbanan. 

Styrelsen har noterat ökad trafik på gångvägen innanför våra hus. Vi tror att detta beror på att ett av 

husen uppe i Slottsparken används som AirBnB och att det därmed är personer utifrån som inte 

hittar rätt väg dit. Att montera en vägbom över gångvägen är en god idé men kompliceras av att 

föreningen bara äger halva marken som vägen går över, resterande är kommunens mark. 

Att dela ut bomnycklar till alla medlemmar i föreningen tror vi är direkt kontraproduktivt. I 

dagsläget hör medlemmar av sig till oss i styrelsen när man verkligen behöver köra in på gården 

eller få leverans men om man skulle ha en egen nyckel tror vi att det blir vanligare att köra in bilen i 

vardagen. 

Styrelsen ställer sig dock positivt till att undersöka möjligheten att tillsammans med kommunen 

sätta upp en bom vid gångvägens start vid hus E. 

 

Styrelsen föreslår att motionen avslås men tar med sig frågan om att sätta upp en vägbom över 

gångvägen vid hus E i samråd med kommunen. 

 

 

Motion 6 - Gemensamma grillar med utemöbler på föreningens gård 

Linus Bjäreborn, Illerstigen 8 

Motion att gemensamma grillar med utemöbler på föreningens gårdar sätts upp. Motivering: 

Samtliga hus förutom hus E har en fint inredd gård med lekplats. Det finns gått om utrymme att 

installera permanenta grillplatser. Förutom det uppenbart trevliga med grill och möjligheter till 

spontant umgänge mellan föreningens medlemmar så skulle det också motverka behovet att 

halvdussinet grillar på varje gård. Alla dess grillar på gårdarna ser onekligen stökigt ut.  

 

 

Styrelsens svar på motion 6 - Gemensamma grillar med utemöbler på föreningens gård 

Frågan har varit uppe flera gånger tidigare och senast var på stämman före stambytet. Vi beslutade 

då att bordlägga frågan och att styrelsen sen skulle undersöka möjligheterna efter stambytet. Iom 

detta ingår gemensamma grillplatser i det gårdsprojekt som samlar många olika idéer gällande 

cykelparkering, sophantering, grillplatser, träd, gångvägar med mera.  



 

Saxat från styrelsens svar då senast frågan togs upp (stämma 2017): 

”Att bygga fasta grillplatser av lite rejälare snitt skulle säkert inbjuda till att fler grillar då det blir 

lättare att börja grilla (när inget behöver bäras fram och tillbaka), möjligheten finns för flera att 

grilla samtidigt och detta kan inbjuda till en ökad samvaro på gårdarna. Vi behöver dock komma 

ihåg att ett ökat grillande även kan vara störande och framförallt innebära att mer rök letar sig in i 

lägenheterna. Vi vet att flera boende redan nu med den grillning som sker idag tycker att detta är 

ett problem. 

 

Vi i styrelsen är inte övertygade att problemet med privata grillar som blir stående på gårdarna 

kommer försvinna. Det kommer alltid finnas de som vill använda sina egna grillar av en eller 

annan anledning eller måste göra det för att de gemensamma redan är upptagna. Problemet bör 

dock kunna bli mindre med en eller två gemensamma grillar. 

 

När det gäller brandrisken anser styrelsen inte att fasta grillplatser skulle innebära en större 

brandrisk än vad det nuvarande grillandet gör förutsatt att grillplatserna utförs på ett ordentligt 

sätt med bra underarbete så att marken under grillplatserna jämnas och täcks med exempelvis 

stenplattor. Efter erfarenhetsinsamling från SSSB anser styrelsen dock att de grillar som eventuellt 

sätts upp måste tåla att eldas med ved (många färdiga murgrillar spricker om de eldas med ved) 

eftersom det enligt SSSB som varit med om flera grillar som spruckit ”det kommer alltid någon som 

tänder med ved”.  

 

Eftersom brandrisken inte anses vara ett problem har styrelsen inte någon direkt åsikt i frågan men 

vi anser att det är viktigt att man tar hänsyn även till de som upplever problem med att rök tar sig in 

i lägenheterna och att de får komma till tals.” 

 

Från protokollet samma år  

”En omröstning genomförs som utfaller så att majoriteten vill att styrelsen ska utreda frågan om 

gemensamma grillar på gårdarna. 

En medlem påpekar att man upplever att det är problem med rök som kommer in i lägenheterna 

redan med den grillning som utförs nu och medlemmen ber därför styrelsen att se till att grillarna 

inte byggs symmetriskt så att man får grillar på samma plats vid lägenhetens båda uteväggar.” 

 

Styrelsen anser att motionen är besvarad då gemensamma grillar redan hanteras i gårdsprojektet. 

 

 

Förslag på beslut från styrelsen - Utbetalning av medlen från inre fonden 

Bakgrund: 

Den inre fonden är knuten till varje enskild bostadsrätt och bostadsrättsinnehavare har tidigare 

avsatt medel för att säkra dessa för reparation och underhåll av bostaden. 

I dagsläget har styrelsen beslutat att inte avsätta några nya medel till den inre fonden. 

En bostadsrättsinnehavare som har innehav i inre fond kan nyttja denna genom att inkomma med 

kvitto på åtgärd till Styrelsen. 

 

Administration vid uttag av fonden är stundtals komplext vid försäljningar av bostadsrätter. 

Styrelsen är osäker på om alla medlemmar har vetskap om sitt fondinnehav. Om man har något 

innestående så står detta på månadsavin. 

 

Styrelsen föreslår: 

Att föreningen betalar ut inre fondens innehav till respektive bostadsrättsinnehavare genom att 

reducera månadsavgiften tills dess att innehavet är förbrukat för respektive bostadsrätt. 



 



 


