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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2014 i  
Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan 
 
 
 
 
Göteborg den 21 oktober 2014 
 
Representanter för 35 lägenheter var närvarande. 1 lägenhet var representerad med fullmakt. 
Totalt 36 röstberättigade. 
 
 

a)  Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande Per Häggblad förklarade stämman öppnad och hälsade 
deltagarna välkomna 
 

b) Fastställande av röstlängd 

Avprickning har skett av samtliga deltagare. Avprickningslistan med fullmakter fastställdes 
som röstlängd.    
 

c) Val av stämmoordförande 

Till ordförande under stämman valdes Joel Jacobsson från SBC. 
 

d) Val av stämmosekreterare 

Till sekreterare under stämman valdes Jan Alsin. 
 

e) Justeringsman 

Till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Kjell Hansson. 
 

f) Val av rösträknare 

Till rösträknare under stämman valdes Jan Alsin. 
 

g) Stämmans utlysande 

Mötet förklarade att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
 

h) Årsredovisning 

Stämmoordföranden uppdrog åt kassören att redovisa styrelsens årsredovisning.  
Kassören Erik Widen redogjorde för delar i resultat- och balansräkningar. Årets resultat 
innebär ett överskott  om 728 669 kr. 
Några större kostnader har varit  reparationer av ventilationen och obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) , utbyte av dörrar och port till garage, avloppspumpar m m.  
Låneavgifter har tagits ut med 4,3 %. Ränteläget har varit lågt. Det finansiella resultatet har 
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tillsammans med kapitaltillskott från medlemmar inneburit att föreningen har kunnat amortera 
låneskulden med 2 milj kr plus kapitaltillskott från en medlem på  844 tkr.  
Föreningen tillämpar individuell lånehantering. Lägenheternas respektive låneandelar 
redovisas i årsredovisningen. 
Kassören framhöll att den ekonomiska redovisningen är svåröverskådlig, och att SBCs 
redovisningsmodell inte är anpassad för det system med individuella låneandelar som 
föreningen tillämpar. På en direkt fråga från stämman om det är aktuellt att byta ekonomisk 
förvaltare, svarade kassören att styrelsen skall diskutera problemet internt och med SBC. Ett 
byte är möjligt men föreningen har ett bra samarbete etablerat med SBC. 
Kassören delade ut en korrigerad sammanställning, sidorna 4 och 6 i den tryckta 
årsredovisningen (se bilaga 1). 
Kassören presenterade därefter en historisk översikt över intäkter, kostnader och resultat i 
rörelsedelen respektive lånedelen, baserad på årsredovisningarna från de senaste fem åren (se 
bilaga 2).  
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna och att enhälligt godkänna 
densamma. 
 

i) Revisorernas berättelse    

Ordföranden föredrog revisorernas berättelse och läste upp revisorernas rekommendation. 
Stämman beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen för tiden 2013-07-01 till  
2014-06-30. 
 

j) Fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen för tiden 2013-07-01 till  
2014-06-30 samt att fastställa balansräkningen per 2014-06-30. 
 

k) Disposition av överskott 

Årets resultat 728 699  kr disponeras i enlighet med styrelsens förslag. 981 500 kr reserveras 
till fond för yttre underhåll. Tillsammans med tidigare års samlade överskott på 5 533 220 kr 
resulterar detta i ett överskott på 5 280 389 kr.  
Styrelsen föreslår att 5 280 389 kr överförs till ny räkning. 
Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. 
 

l) Fråga om ansvarsfrihet 

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

m)  Antal styrelseledamöter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall ha 5 ledamöter och 6 
suppleanter. 
 

n)  Arvode 

Stämman beslöt att arvode till styrelsen skall utgå med,  oförändrat belopp sedan föregående 
år, 4000 kr för ledamot och suppleant för verksamhetsåret 20130701 – 20140630. Arvode till 
intern revisor skall uppgå till 3000 kr för samma period. 
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o)  Utseende av styrelseordförande 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen inom sig väljer 
styrelseordförande. 
 

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter  

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag,  att till styrelseledamöter och suppleanter 
välja: 
 
Ordinarie ledamöter 

Per Häggblad vald för 2 år vid stämman 2013 
Holger Berndtsson vald för 2 år vid stämman 2013 
Erik Widén   omval 2 år 
Helene Norrman nyval  2 år 
Jan Alsin   nyval  2 år 
Suppleanter 

Ulf Gunneflo  omval 1 år 
Tord Jägsten  omval 1 år 
Urban Eriksson omval 1 år 
Peter Eriksson omval 1 år 
Tommy Andersson nyval 1 år 
Maria Uhlman nyval 1 år 
 
Per Häggblad föreslog att även Anders Bergman skulle väljas till suppleant i styrelsen. 
Stämman röstade enhälligt för detta. Härmed ändrade stämman antalet suppleanter i styrelsen 
till 7 st. 
 

q)  Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till revisorer och suppleant välja: 
Intern revisor, ordinarie 

Lennart Wennerberg omval 1 år 
Suppleant 

Thomas Arvidsson omval 1 år 
Extern revisor 

Till extern revisor valdes BoRevision, Göteborg.   
BoRevision har för det gågna året utsett Liselott Herrlander (auktoriserad revisor) att 
handlägga revisionen. Förslag till stadgeändring finns om att revisorn inte behöver vara 
auktoriserad i en framtid. 
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r)   Valberedning 

Stämman beslutade att i valberedningen skall ingå 4 personer, 
 
Elisabeth Andreasson, omval, sammankallande 
June Olsson, omval 
Carin Sjölander, omval 
Vakant  
 

s)  Markförsäljning 

Per Häggblad redogjorde för styrelsens uppfattning att kommunens förslag till avtal mellan 
bostadsrättsföreningen och Göteborgs kommun rörande försäljning av en del av föreningens 
markområde skulle antas av bostadsrättsföreningen. Avtalet innebär att kommunen övertar 
markområde enligt bilaga 3 inklusive upprustning av trappan och skrotning av bergväggen 
inom kommunens område. Kommunen erhåller servitut på en del av föreningens område för 
att kunna sköta löpande underhåll av trappan.  
Stämman beslutade enhälligt att bostadsrättsföreningen skall anta kommunens förslag. 
 

t)  Stadgeändringar 

Ordföranden föredrog förslagen till stadgeändringar enligt bilaga 4.  
1) Stämman röstade enhälligt för styrelsens förslag att ändra §18 angående revisorer och §15 
angående tillsättande av vakanta styrelseplatser. Därmed har ändringarna godkänts av två på 
varandra följande stämmor, och stadgarna kommer att ändras i enlighet med beslutet.  
2) Stämman röstade enhälligt för styrelsens förslag att till §42 gällande andrahandsuthyrning 
lägga föreslagen text föranledd av ändring i lagen om andrahandsuthyrning. För att förslaget 
skall bli giltigt måste det godkännas av ytterligare en stämma med 2/3 majoritet. 
 

u)  Motioner 

Till stämman hade inkommit tre motioner enligt bilaga 5. 
1) Stämman godkände styrelsens svar på motionen angående översyn av altandörrar. Ansvaret 
för underhåll av balkong- och altandörrar ligger enligt stadgarna hos bostadsrättsinnehavaren. 
En inventering skall göras, och om möjligt samordnas med inventering av fönster enligt 
underhållsplanen. 
2) Stämman godkände styrelsens förslag att utreda möjligheterna att genomföra motionens 
förlag att inrätta en beslutslogg på fattade styrelsebeslut, även historiskt. Ett alternativ är en  
sökbar databas att anslutas till föreningens hemsida, så att  informationen blir lättillgänglig för 
medlemmarna. 
3) Stämman godkände styrelsens svar på motionen angående marknadsmässig hyra vid 
användning av föreningslokalen för kommersiellt ändamål. 
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Brf Lindholmsdockan 

Föreningens ekonomi är god, enligt både  
SBC och revisor 
 
Vi kan glädja oss åt ett ovanligt gynnsamt 
ränteläge och sänkta låneavgifter 

Intäkter          2014  2013 
  
S:a Driftavgifter och       3 548   3 577 
förbrukn.avgifter  
  
Låneavgifter        2 464  2674 

Kostnader 

Fastighets kostn, städn, trädg, snöröjn 

Reparationer, måln. el, VVS, 

Period. underh. OVK , vent. 

Taxebundna kostn,el, värme, vatten  

Övr driftkostn, försäkr, kabel‐tv, tomtr. 

Fastighets skatt 

Övr. förvaltn. redovisn, revision 

Personal kostn 

Rörelsens kostnader 

 

366 

221 

75 

1520 

351 

144 

224 

81 

2982 

 

381 

454 

179 

1485 

327 

144 

196 

81 

3218 
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Resultat           

          2014  2013 
  
S:a Driftavgifter och       3 548   3 577 
förbrukn.avgifter  
  
Rörelsens kostnader      3216  2982 
 

Rörelseresultat          332    595 
Avskrivningar           398     379 
Res efter avskrivn             ‐ 66     216  

 

Låneavgifter 

Finansiella poster, ränta 

Resultat i lånedelen 

 

 

2 674 

1 771 

903 

 

 

2 464 

1 670 

793 

Brf Lindholmsdockan 

Men,  
Vi har ett ovanligt komplicerat ekonomiskt 
system. Som gör det möjligt för enskilda 
medlemmar att betala sin låneandel. 
 
Vi har därför två medlemsgrupper: 
‐ Med lån, 74 st 
‐ Utan lån, 12 st 
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Brf Lindholmsdockan 

Utomordentligt viktigt att skilja på  
Rörelsedelen    och   Kapitaldelen i vår 
redovisning  
 
Detta klarar tyvärr inte SBCs 
redovisningssystem av 
 
Vi måste därför göra ett manuellt arbete, 
tillsammans med SBC, för att göra detta 
klart och tydligt  för våra medlemmar 

Brf Lindholmsdockan 

Ett exempel 2010 
Årets resultat enl SBC årsredov.    2 tkr 
 
Rörelseavgifter    2088 tkr 
Hyror          395 
Förbrukningsavg      979        
Rörelsens intäkter   3449 
 
Rörelsens kostnader  4943 tkr 
Avskrivningar      334        
Rörelseres. eft avskrivn.    ‐ 1 833 tkr 
 
Låneavgifter    2 818 tkr 
Räntekostnader       989 
Resultat i kapitaldelen  1 829 tkr 
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Brf Lindholmsdockan 

Resultat 2009 ‐2014 
tkr 
      2009  2010  2011  2012  2013  2014 
 
Rörelsens intäkter  3411  3449  3395  3417  3577  3547 
 
Rörelsens kostnader  3791  4943  3254  3578  2983  3216 
Rörelseresultat     ‐380  ‐1499    141  ‐161    595    331 
 
Avskrivningar *)      326    334    356    370    379    398       
Rörelseres. eft avskrivn.     ‐706  ‐ 1 833  ‐215  ‐531    216    ‐67 
 
 
Totalt ‐3 112 tkr 
 

Samlat rörelseresultat före avskrivningar   2009 ‐14   ‐973 tkr 
 
*) skall redovisas som kostnad men påverkar inte vår kassa eller likviditet 

Brf Lindholmsdockan 

Resultat 2009 ‐2014 
tkr 
      2009  2010  2011  2012  2013  2014 
 
Rörelsens intäkter  3411  3449  3395  3417  3577  3547 
 
Rörelsens kostnader  3791  4943  3254  3578  2958  3216 
Avskrivningar      326    334    356    370    379    398       
Rörelseres. eft avskrivn.     ‐706  ‐ 1 833  ‐215  ‐531    240    ‐67 
 
Låneavgifter    3640  2818  2747  2693  2674  2464 
Räntekostnader     2576  989  1533  2055  1771  1669     
Resultat i kapitaldelen  1 064  1829  1214  638  903    795 
 

Samlat resultat i kapitaldelen 2009 ‐14       6 443 tkr 
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Brf Lindholmsdockan 

Vart går pengarna? 
Föreningens skuld 2009     71 146 tkr 
Föreningens skuld 2014     61 441 tkr 
     
    2009  2010  2011  2012  2013  2014  S:a 
Nedbetalt                                             9 705 

Brf Lindholmsdockan 

Vart går pengarna? 
Föreningens skuld 2009     71 146 tkr 
Föreningens skuld 2014     61 441 tkr 
     
    2009  2010  2011  2012  2013  2014  S:a 
Nedbetalt                                             9 705 
Insatser     ‐  1268  1942      ‐  2079      ‐     5 289 
 
Amortering       ‐         1796    1204    529    624         ‐     4 153 
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Brf Lindholmsdockan 

Vart går pengarna? 
Föreningens skuld 2009     71 146 tkr 
Föreningens skuld 2014     61 441 tkr 
     
    2009  2010  2011  2012  2013  2014  S:a 
Nedbetalt                                             9 705 
Insatser     ‐  1268  1942      ‐  2079      ‐     5 289 
 
Amortering       ‐         1796    1204    529    624         ‐     4 153 
 
Samlat resultat i kapitaldelen 2009 ‐14    6 443 tkr 
Samlade amorteringar  2009 – 14         4 153 
Differens / överskott i kapitaldelen            2 290  ?   
 

Brf Lindholmsdockan 

Vart går pengarna? 
Föreningens skuld 2009     71 146 tkr 
Föreningens skuld 2014     61 441 tkr 
     
    2009  2010  2011  2012  2013  2014  S:a 
Nedbetalt                                             9 705 
Insatser     ‐  1268  1942      ‐  2079      ‐     5 289 
 
Amortering       ‐         1796    1204    529    624         ‐     4 153 
 
Samlat resultat i kapitaldelen 2009 ‐14    6 443 tkr 
Samlade amorteringar  2009 – 14         4 153 
Differens / överskott i kapitaldelen            2 290  ?   
____________________________________________________ 

Kassa , bank  3 495  2 193  1 914   2 263   2 814  3 884 
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Brf Lindholmsdockan 

Styrelsens ansvar 
(sammanfattn) 
 
Upprätta en årsredovisning som ger  
‐ en rättvisande bild, enl 

årsredovisningslagen 
 

‐  den interna kontroll som är nödvändig 
för att upprätta en redovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter  
 
 
 

Brf Lindholmsdockan 

Åtgärd 
 

Styrelsen avser att i samarbete med 
ekonomisk förvaltare upprätta system och 
rutiner som svarar mot styrelsens ansvar. 
 
Med beaktande av vår förenings behov att 
redovisa rörelsedel och kapitaldel som ger 
insyn, tydlighet och korrekt ekonomisk 
hantering för samtliga medlemmar. 
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Framkommer det att gjorda amorteringar  
belastat rörelsedelen i föreningens kassa 
och därmed belastat medlemmar utan lån 
i föreningen, med kostnad som de inte 
skall ha, så skall de givetvis kompenseras 
för detta, på lämpligt sätt. 



 
 

   1(2) 
Mellan Göteborgs kommun (212000-1355), genom dess fastighetsnämnd, nedan kallad 
kommunen, såsom ägare av fastigheten Göteborg Lindholmen 735:489 och 
Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan (716409-5072), Stapelbädden 3, 417 57 Göteborg, 
nedan kallad fastighetsägaren, såsom ägare av fastigheten Göteborg Lindholmen 8:1, träffas 
härmed följande 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

 
 

   Sign. 
 

   

1.  Bakgrund 

 Detta avtal reglerar fastighetsbildningsfrågor inom det område som omfattas av 
kommande detaljplan för bostäder vid Plejadgatan (prel. 1480K-II-5254), nedan kallad 
detaljplanen, inom stadsdelen Lundby.  

 
 Detaljplanen möjliggör uppförandet av cirka 175 lägenheter i flerbostadshus samt 

park. Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet och 
ansvarar för utbyggnad och iordningsställande av denna mark. 

 Marken inom avtalsområdet ägs av Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 
 Avtalsområdet är i gällande detaljplan kvartersmark.  
 
 Syftet med denna överenskommelse är att överföra den mark som anges som allmän 

plats Park i detaljplaneförslaget till kommunal fastighet samt reglera de rättigheter 
som behövs för att det nya markområdet med anläggningar ska kunna skötas. 

 
2. Fastighetsreglering 

 

2a. Marköverföring 

 Fastighetsregleringen skall genomföras så att ett område av fastighetsägarens fastighet 
Lindholmen 8:1, skaffrerat på den bilagda kartan (bilaga 1), överförs till Lindholmen 
735:489 eller annan lämplig kommunal fastighet. 

 
2b. Servitut (trappa och tillträde) 

 Kommunen ska iordningsställa befintlig trappa på berget från kajen till Plejadgatan. 
Trappan kommer att angöras nere på kajen och fastighetsägaren och kommunen är 
överens om att rätt att bygga, behålla, förvalta och återuppföra trappan inom 
Lindholmen 8:1 skall gälla till förmån för lämplig kommunal fastighet. Utrymmet har 
ungefärligt markerats på karta (bilaga 2). 

 
 Kommunen ska också ha rätt att tillträda Lindholmen 8:1 med för att kunna sköta, 

underhålla och förnya trappa samt sköta den bergssida som överförs till kommunen 
enligt punkten 2a ovan.  

 
 Rättigheterna ovan kan säkras genom officialservitut till förmån för en kommunal 

fastighet (förslagsvis Lindholmen 735:489) i samband med Lantmäteriförrättningen, 
se punkten 6. I annat fall tryggas rättigheten genom avtalsservitut som kan skrivas in i 
fastighetsregistret. 
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  Sign. 

3. Jämkning av gränser 

 Parterna accepterar att utan ytterligare vederlag finna sig i sådana mindre jämkningar 
beträffande gränser, särskilda rättigheter och dylikt, som inte strider mot vad som varit 
avsett vid tillkomsten av denna överenskommelse och som vid lantmäteriförrättningen 
bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning. 

 
4.  Tillträde 

 Kommunen äger rätt att nyttja det aktuella markområdet omedelbart efter det att detta 
avtal har undertecknats av båda parter. 

 
 Formellt tillträde sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 
 
5. Ersättning 

 Kommunen betalar TVÅHUDRAFEMTIOTUSEN (250 000) KRONOR i ersättning 
till fastighetsägaren för den areal som överförs från fastigheten Lindholmen 8:1.  

 
 Ersättningen betalas senast 30 dagar efter det att fastighetsbildningsbeslutet vunnit 

laga kraft. 
   
6. Lantmäteriförrättning 

 Kommunen skall ansöka om lantmäteriförrättning för genomförandet av denna 
överenskommelse. Fastighetsägaren biträder härmed ansökan. Förrättnings-
kostnaderna skall betalas av kommunen. En extra aktkopia skall tillsändas 
fastighetsägaren på kommunens bekostnad. 

 
 Om fastighetsägaren, innan förrättningen vunnit laga kraft överlåter sin fastighet, 

omnämnd i denna överenskommelse, är denne skyldig att underrätta förvärvaren om 
överenskommelsens innehåll och att den är gällande mot förvärvaren. 

 
7. Giltighet 
   
 Denna överenskommelse är endast giltig om detaljplanen för bostäder vid Plejadgatan 

(prel. 1480K-II-5254) vinner laga kraft. 
 
8. Övrigt 
   
 Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon förpliktelse 

utöver vad som ovan angetts. 
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  Sign. 

____________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera, samt ett 
som bifogas ansökan om lantmäteriförrättning. 
 
 
Göteborg 2014- Göteborg 2014- 
för Göteborgs fastighetsnämnd för BRF Lindholmsdockan  
 
 
_________________________ _________________________ 
enl. fullmakt 
 
 
__________________________ _________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 



 

Bilaga 1 



 

Bilaga 2 



Styrelsens förslag till stadgeändringar 

.  

Stadgeändring: 

Ny lydelse: 

§ 18 REVISORER 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses 

årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie 

stämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor 

och en suppleant skall vara auktoriserad revisor. 

Till revisor kan även utses auktoriserat revisionsbolag. För sådan revisor utses 

ingen suppleant. 

Stadgeändring: 

§ 15 under rubriken Ordförande, sekreterare; 

Ny lydelse: 

Ordförande, sekreterare  

Om inte föreningsstämman beslutar annat, skall styrelsen inom sig utse 

ordförande vid det styrelsesammanträde som hålls i anslutning till varje 

avhållen ordinarie föreningsstämma eller i anslutning till extra 

föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på sådan stämma. Om 

stämman väljer att utse ordförande skall styrelsen inom sig utse en vice ordfö-

rande. Vid samma styrelsesammanträde skall även sekreterare utses. Vid 

uppkomna vakanser mellan två årsstämmor kan styrelsen utse lämplig 

styrelsesuppleant att ersätta den vakanta styrelsepersonen fram till nästa ordinarie 

årsstämma. 

Stadgeändring gällande andrahandsuthyrning: 

Styrelsen föreslår en stadgeändring föranledd av ändring i lagen om 

andrahandsuthyrning. Tilllägg till §42 i stadgarna: 

”Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid 
andrahandsuthyrning får av bostadsrättshavaren uttas avgift för 
andrahandsuthyrning med belopp motsvarande högst 10 % av prisbasbeloppet 
enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för 
andrahandsuthyrning av bostadsrätt.” 

Om förslaget bifalles kommer en extrastämma att sammankallas för att beslutet 

skall vara giltigt. 
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Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2014 och 
styrelsens förslag till stadgeändringar   
 
 

Motion från Peter och Karin Nilsson 
 

Motionärerna föreslår en inventering av balkongdörrarnas skick inför ett eventuellt 

utbyte av de som är undermåliga. 

 

Svar: Styrelsen anser att det kan vara på sin plats att under kommande verksamhetsår göra en 
inventering av balkongdörrarnas skick enligt motionen. 
Styrelsen bifaller således motionen. 

 

 

Motion från Kjell Hansson 
 
Motionären föreslår att en ”beslutslogg” skapas av styrelsen gällande beslut tagna på 

årsstämmor och på styrelsemötena. 

 

Svar: Styrelsen har under de senaste åren diskuterat hur fattade beslut skall kommuniceras till 
medlemmarna och hur de lätt kan vara sökbara för kommande styrelser.  
Hittills har styrelsen använt BRF:s hemsida som informationskanal för fattade beslut och 
ibland dessutom informerat via våra informationstavlor i uppgångarna samt delat ut 
informationsblad till de medlemmar som inte har tillgång till hemsidan via internet.  
Styrelsen får ibland frågor från medlemmar om vad som gäller i olika frågor och har vid några 
tillfällen haft svårt att hitta beslut fattade av tidigare styrelser vilket föranlett diskussionen 
enligt ovan. 
Styrelsen vill dock påpeka att tidigare fattade beslut endast gäller tills vidare och kan ändras 
av sittande styrelse om förutsättningarna för det tidigare beslutet har förändrats.  
Styrelsen kommer inte att publicera beslut gällande enskilda medlemmar. 
Styrelsen är positiv till förslaget om ”beslutslogg” och kommer att undersöka vilka verktyg 
som kan användas för att få ett bra och lätthanterligt system. 
Styrelsen bifaller således motionen. 
 

 

Motion från Kjell Hansson 
 
Motionären föreslår att föreningen tar ut marknadsmässig hyra när föreningslokalen 

används för andra ändamål än enskildas medlemmars sammankomster.  

 

Svar; Styrelsen har diskuterat frågan och tänker göra en översyn av de regler och avgifter 
som skall gälla för lokalen. 
Styrelsen bifaller således motionen. 

 

 
För styrelsen BRF Lindholmsgatan 
 
Per Häggblad 
Ordförande 
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MOTION angående våra altan- och balkongdörrar 

 

Vi är säkert flera i föreningen som reparerat våra altan- och balkongdörrar under de 

senaste åren. Men det går inte att reparera hur mycket som helst – nu behöver de 

bytas ut till nya.  

Enligt stadgarna står det följande - 
 

”Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: 

glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, 

låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och 

kittning ” 

Är det då Brf:s ansvar att byta dörrarna? 

 

 

 

Förslag  

                          

Att styrelsen snarast undersöker hur många av våra altan- och balkongdörrar som bör 

bytas ut och begär in offert av detta arbete. 

 

 

 

Hälsningar 

 

Peter och Karin Nilsson 

KS 6 
 



 
 
 

Motion 2014-09-10 
 

Vid utnyttjande av Föreningslokalen då den används i samband med 
företagsverksamhet, politiska eller andra föreningsmöten utanför Brf 
Lindolmsdockans verksamhet skall marknadsmässiga kostnader 
debiteras användaren. 
 
Tillgängligheten och användandemöjligheter i övrigt skall vara 
oförändrad som tidigare och utan kostnad. 
 
  
Kjell Hansson 
Kölsträckningen 5 
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Motion 2014-09-14 
 
Jag föreslår att en beslutslogg skapas. Den ska innehålla vad som beslutats över tid av Brf 
styrelsen och beslut tagna på stämmor. Exempelvis kan en logg baserad på en sökmotor i 
accessdatabas användas för att göra innehållet sökbart. 
 
Syftet är att göra arbetet enklare för styrelsen genom att styrelsen lätt genom beslutsloggen kan 
hitta vad som tidigare beslutats när frågor kommer upp som fodrar ett nytt beslut. Syftet är också att 
förenkla för de boende genom att göra samma bas tillgänglig för bostadsrättsinnehavarna. Då kan 
boende lätt finna gällande beslut i frågor utan att behöva kontakta styrelsen, samt finna regler som 
gäller. Förslagsvis nås beslutsloggen via hemsidan. 
Beslutsloggen enligt förslaget innebär inte att styrelsen inte ska kunna ta nya beslut på områden man 
tidigare beslutat något. Saker förändras och tidigare beslut kan behöva omprövas. I detta arbete är 
det en fördel att snabbt få grepp på vad som gäller just nu och vad som tidigare bestämts. 
 
Fördelar med en beslutslogg som är tillgänglig för även boende: 

• Förenklar beslutsfattandet inom styrelsen och stärker ordningen genom att man lätt kan 
söka bland tidigare beslut 

• Sparar tid när nya frågor som kommer till styrelsen inte behöver tas om när tidigare beslut i 
samma fråga fortfarande kan gälla 

• Gör tagna beslut sökbara och därmed lätt funna 
• Gör beslut lätt tillgängliga för medlemmarna (via t.ex. hemsidan) 
• Gör det möjligt för boende att lätt söka information om beslut, regler och bestämmelser 
• Underlättar för den nyinflyttade att snabbt få kännedom om vad som gäller 
• Gör det möjligt att ge boende likvärdiga besked om vad som gäller oavsett när frågor ställs 

eller vilken sammansättning styrelsen för tillfället har 
 
Bakgrund till motionen: 
Jag upplever att det över tid kan bli olika beslut för samma fråga beroende på när frågan ställs och 
beslutet tas eller vilken styrelse som sitter vid tillfället. Detta bör undvikas. 
 
Exempel på områden där beslut behöver vara tillgängliga för att alla ska veta vad som gäller: 
 Andrahandsuthyrning 
 Installation av egen parabol 
 Exploatering av gemensamma gräsytor 
 Egna installationer i och utanför lägenheten 
 mm 

 
 
 
Kjell Hansson  
Kölsträckningen 5 
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