Bostadsrättsföreningen Måttbandet

2020-05-12

Kompletterande handlingar till kallelse till föreningsstämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020-05-25 samt årsredovisning 2019 för bostadsrättsföreningen Måttbandet har tidigare utdelats i brevlådorna. Detta utskick kompletterar tidigare
utskick.
De handlingar som bifogas detta utskick är
-

Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Påtecknad årsredovisning
Styrelsens förslag till arvoden
Motion avseende omvandling av råvind till del av lägenhet
Styrelsens förslag till svar på inkomna motioner
Styrelsens proposition
Blankett för utökad möjlighet till fullmakt
Blankett för poströstning

Utökad möjlighet till ombud samt poströstning
För att öka medlemmarnas möjlighet att delta i årsstämman och kunna nyttja sin möjlighet till
påverkan av föreningens verksamhet har styrelsens beslutat att
-

Medlem får anlita ett ombud utan begränsning av vad stadgarna anger om vem som får vara
ombud och att ombudet dessutom får företräda fler än en medlem.
Av denna anledning har en omarbetad blankett för fullmakt för ombud tagits fram ( bifogas ).

-

Poströstning får nyttjas av medlem.
Poströstning kan ske i kollektivhuset, kafeét, Magnus Ladulåsgatan 19
o
o

2020-05-19 kl 1800-2000
2020-05-24 kl 1800-2000

1
Formulär för poströstning vid bostadsrättsföreningen Måttbandets årsstämma 2020

Styrelsen har, med stöd av lag ( 2020:198 ) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande
av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att medlemmarna får poströsta.

Namn_____________________________________________

Lägenhetsnr________________________________________

Röstningen avser förslag som behandlas vid årsstämma i Bostadsrättsföreningen Måttbandet
2020-05-25.
Rösta genom att sätta ett kryss i rutan för varje förslag som du vill avge röst för.
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till fastställande av resultat och balansräkning
Styrelsens förslag till resultatdisposition
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna ( om du vill rösta nej avseende
någon eller några av styrelseledamöterna , kryssa i Ja och Nej och ange vilka
styrelseledamöter som inte ska beviljas ansvarsfrihet nedan under övrigt )
Förslag till arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för
nästkommande verksamhetsår
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter ( om du vill välja
annan, ange då vilken/vilka du röstar för och för vilket uppdrag nedan under
övrigt. Ange samtliga som du vill ska ingå i styrelsen )
Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter( om du vill välja
annan, ange då vilken/vilka du röstar för och för vilket uppdrag nedan under
övrigt. Ange samtliga som du vill ska vara revisorer och revisorssuppleanter )
Förslag till ledamöter i valberedning ( om du vill välja annan, ange då vilken/vilka
du röstar för nedan under övrigt )
Styrelsens proposition avseende gruppanslutning av internet
Styrelsens förslag till beslut avseende motion rörande lövblåsning
Styrelsens förslag till beslut avseende motion rörande källsortering av matavfall
Styrelsens förslag till beslut avseende motion rörande parkering

Ja

Nej

2

Övrigt

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jag avlägger härmed min röst i enlighet med vad jag angivit ovan.
____________________________
Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

1 (1)

MOTION TILL MÅTTBANDETS
BOSTADSRÄTTSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA
YTA VID RÅVIND UNDER SLUTTANDE TAK GÖRS TILL EN DEL AV
LÄGENHET
Bakgrund
Vi skulle vilja utnyttja utrymmet under snedtaket på övre plan. Det är oanvänd yta idag och för oss skulle
det innebära ett förvaringsutrymme som vi verkligen behöver. Denna vägg är inte bärande.

Stockholm 2020-03-05
Linda Karlsson
Magnus Ladulåsgatan 7
Lgh nr 1404
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Brf Måttbandet
Styrelsens förslag till beslut avseende inkomna motioner
1. Buller – lövblåsar
Motion från Caroline Kling
Motionären föreslår att brf i första hand slutar anlita lövblåsning för att ta bort löv och i stället
köper in tjänsten att ta bort löv med räfsa.
Motionären föreslår i andra hand att lövblåsare får i uppdrag att endast ta hand om de största
lövmassorna och att det ska göras vid ett eller möjligtvis flera tillfällen under hösten. Att detta
ska göras med största möjliga hänsyn till att korta ned bullertiden så mycket som möjligt.
Styrelsen kan konstatera att nuvarande avtal med entreprenören sträcker sig till 2020-12-31 och
för att avtalet inte ska förlängas att gälla under 2021 behöver avtalet sägas upp senast 2020-0930.
Styrelsen konstaterar vidare att avtalet ej reglerar entreprenörens arbetsmetoder. Styrelsen
tolkar avtalet så att lövblåsning förekommer två gånger per år ( vår- respektive höststädning ).
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionärens yrkanden överlämnas till styrelsen
med inriktning att så långt det ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt är försvarbart
att verka för att helt utesluta alternativt minska användandet av lövblåsning. Vidare att
styrelsen behandlar frågan i samband med översyn av entreprenadaavtalet.
2. Källsortering av matavfall
Motions från Caroline Kling
Motionären har föreslagit att stämma ska ge styrelsen i uppdrag att under året ( 2020 ) ordna så
att vi boende kan börja källsortera vårt matavfall
Styrelsen anser frågan angelägen och kan konstatera att frågan under 2019 behandlats i
styrelsen. Efter kontakter med Stockholm vatten och avfall ( SVOA ) kunde styrelsen konstatera
att insamling av matavfall blir obligatoriskt i Stockholms kommun 2023. Det skäl som angavs till
att inte införa obligatorisk insamling av matavfall tidigare än 2023 angavs vara att SVOA för
närvarande inte har möjlighet att hantera insamlat matavfall . Styrelsen kunde vidare konstatera
att införande av källsortering avseende matavfall för närvarande skulle medföra extrakostnader
för föreningen och skulle vara frivilligt för de boende. Av dessa anledningar beslutade styrelsen
att avvakta med införande av källsortering av matavfall.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
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3. Gör det möjligt att stanna och packa i och ur bilen på vår vändplan
Motion från Caroline Kling
Motionären föreslår att styrelsen kontaktar Stockholms stad och Einar Mattsson och reder ut alla
turer och oklarheter så att de boende återigen ska kunna använda lastplatsen för tillfällig lastning
och lossning av bil utan risk för att bli bötfällda.
Lastning och lossning är redan idag möjlig förutsatt att man följer gällande regler, dvs den är
kontinuerlig.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
4. Yta vid råvind under sluttande tak gör till en del av lägenhet
Motion frånLinda Karlsson, Magnus Ladulåsgatan 7, Lgh 1404

Styrelsens yttrande
Liknande förändring har tidigare genomförts efter bifall från stämman
Förutsatt att besiktningsmannen ger besked om att ändringen inte påverkar huset i övrigt anser
styrelsen att ombyggnationen kan genomföras. Styrelsen vill att stämman ger styrelsen i uppdrag
att genomföra försäljning av den yta som avses för ombyggnationen. Styrelsen vill vidare att
stämman ger styrelsen i uppdrag att bevaka att alla övriga handlingar såsom
konstruktionsritningar, bygganmälan/bygglov etc. som krävs för ombyggnationen inkommer innan
den genomförs samt att ombyggnationen utförs enligt densamma.
Lägenhetsinnehavaren ska bära alla kostnader för besiktningsman, värdering av yta , upprättande
av handlingar och i övrigt som kan uppkomma i samband med ändringen.
Styrelsen yrkar på bifall till motionen enligt ovan.

Proposition internet gruppanslutning
Bakgrund: Tillsammans med en grupp medlemmar har styrelsen arbetat fram ett förslag för
gruppanslutning av internetuppkoppling via fiber. En gruppanslutning innebär att alla
medlemmar får samma internetleverantör och att kostnaden för internet ingår i avgiften.
Styrelsen har utvärderat två leverantörer, utifrån tekniskt, leverans och kommersiellt
perspektiv - Stockholms Stadsnät respektive Bahnhof. Leverantörerna är jämförbara men
har olika kommersiella upplägg. Båda leverantörerna levererar 1Gbit/s.
Leverantören för gruppanslutning kommer ersätta OpenUniverse. Övergången till
gruppanslutning, hur och när, planeras efter avtalsskrivning. Fiberkonvertern som sitter i
varje lägenhet kommer att bytas. Om man idag använder trådlös wifi och vill utnyttja den
högre hastigheten behöver en router införskaffas som stödjer den högre hastigheten. Mer
information om detta kommer efter att avtal har skrivits och projektet planerats. Gällande
IP-tv utbudet efter gruppanslutning så har internetleverantören erbjudanden i olika nivåer.
Comhems koaxialanslutning som också är installerad i varje lägenhet kommer att finnas kvar
på samma sätt som idag även vid en gruppanslutning.
Motivering: En gruppanslutning blir oerhört mycket billigare för var och en av oss, normalt
betalar varje lägenhet flera hundra kronor per månad för internetuppkoppling. Vid en
gruppanslutning skulle varje hushåll få 1Gigabit/s. Vi får alltså högre hastighet, till avsevärt
lägre pris. Föreningens kostnad för internetuppkoppling till alla lägenheter blir ca 65-70
kr/lägenhet, vilket alltså kommer att ingå i avgiften. Förutom det fördelaktiga priset menar
styrelsen att detta är en värdehöjande åtgärd.

Styrelsen föreslår
- att stämman ger styrelsen mandat att teckna avtal för gruppanslutning av internet.

Valberedningens förslag 2020
Ledamöter & suppleanter i Brf Måttbandets styrelse:
Namn
1. Ann-Margaret Dovhage
2. Astrid Hofslagare
3. Emma Lundberg
4. Johan Brottsjö
5. Gunnar Fröberg
6. Helena Klaffert
7. Håkan Nilsson
8. Per Gustin
9. Anna Thulin
10. PH Magnusson
11. Lars Erik Svärdbäck
12. Fredrik Boqvist
13. Jesper Vang

Uppdrag
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Invald år
2018
2018
2016
2017
2017
2015
2017
2019
2019
2018
-

Status 2020
Omval
Omval
Omval
Nyval
År 2 av 2
År 2 av 2
År 2 av 2
År 2 av 2
År 2 av 2
År 2 av 2
Omval
Nyval
Nyval

Val 2020
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Fastighet
ML1
MB2
MB2
MB3
MB1
MB3
MB2
MB1
MB2
MB1
MB3
MB3
MB1

Antal ledamöter i styrelsen för Brf Måttbandet ska enligt stadgarna vara minst 6 + 1 och högst 10+3.
Lämnar styrelsen: Dorothée Augustin och Patrik Forsberg.

Revisorer:
Per Engzell
Jan-Ove Brandt
Ingrid Sillén
Dorothée Augustin

Aukt. revisor
Suppleant
Brf-revisor
Suppleant

2010
2017
2017
2020

Omval
Omval
År 2 av 2
Nyval

1 år
1 år
2 år
2 år

extern
extern
MB2
MB1

1 år
1 år

MB2
MB2

1 år
1 år
1 år

MB2
MB3
MB3

Övriga:
Lars Eriksson
John Hallström

Repr. för Kollektivhusfören.
Repr. för hyresgästerna

Förslag till ny valberedning:
Anna Holmgren(sammankallande)
Númi Östlund
Niklas Hanson

2016
2018
2019

Stockholm den 25 april 2020
Niklas Hanson, Anna Holmgren, Númi Östlund
Valberedning Brf Måttbandet

Omval
Omval
Omval

Presentation av föreslagna nya ledamöter till styrelsen Brf
Måttbandet år 2020.

Johan Brottsjö, ledamot
Är 29 år gammal och bor på Lehusens gränd 4 sedan våren 2019 tillsammans med sambo
och vovve. Är i grund och botten ekonom med intresse för fastigheter. I dagsläget arbetar
jag som förvaltare på Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB). Min tidigare
föreningsvana består av att jag varit delaktig i min tidigare brf-styrelse samt att jag arbetar i
en medlemsägd förening. Långsiktighet är något jag arbetar efter i dagsläget och det är
något jag vill arbeta för tillsammans även i denna förening.

Fredrik Boqvist, suppleant
Jag heter Fredrik Boqvist, är 45 år och bor sedan ca 7 år på Timmermansgränd 1 med min
son som är hos mig varannan vecka.
Jag är jurist och jobbar som chef på en större byrå. Min föreningsvana inskränker sig till att
ha varit suppleant i denna styrelse en kort period och i den förening jag bodde i tidigare.

Jesper Vang, suppleant
Mitt namn är Jesper Vang och jag bor sedan i januari 2020 på Magnus Ladulåsgatan 25
tillsammans med fru, Ebba, och dotter, Hedvig 1.5 år. Jag är 34 år och är utbildad
civilingenjör inom maskinteknik. Till vardags arbetar jag som affärsledare inom området
pulvermaterial och 3D-printing, på ett konsultbolag. Tidigare yrkeserfarenhet är framför allt
ledning av utvecklingsprojekt och några investeringsprojekt inom produktion med budget
mellan ca 500-5000 kkr.
Jag har ingen BRF-vana men tror att jag kan lära mig hur verksamheten fungerar ganska
snabbt med kollegors hjälp. Vad jag tror jag kan bidra med är kravspecande, inköp och
teknisk kompetens.

Fullmakt
för ombud vid Brf Måttbandets föreningsstämma
Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor har tillfälliga regler införts. Bland annat innebär detta att styrelsen i en
bostadsrättsförening kan tillåta att andra än de personkategorier som enligt stadgarna och
bostadsrättslagen får vara ombud för medlemmarna vid en föreningsstämma samt att ombud får
företräda fler än en medlem. Denna fullmakt förutsätter att styrelsen fattat ett sådant beslut. Reglerna
följer av 6 § i lagen och gäller 15 april 2020 till och med 31 december 2020. Fullmakten ska vara skriftlig,
undertecknad och daterad.
Styrelsen för Brf Måttbandet har 2020-05-06 beslutat att medlem får anlita ett ombud utan
begränsning av vad stadgarna anger om vem som får vara ombud och dessutom att ombudet får
företräda fler än en medlem vid den stämma som denna fullmakt tillhandahålls för.
Fullmakt för ________________________________________________
att företräda medlemmen _____________________________________
vid föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Måttbandet

Denna fullmakt gäller till och med 2020-06-30
Ort _______________________

Datum ______________________

Medlems namnteckning ______________________________________________
Namnförtydligande __________________________________________________

Styrelsens förslag till arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för
nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för
nästkommande verksamhetsår ska vara oförändrat jämfört med föregående verksamhetsår,
vilket innebär att:
• styrelsen arvoderas med 1 500:-/lgh/år, vilket ger ett totalt arvode om 232 x 1 500 dvs
348 000 kronor plus sociala avgifter,
• föreningens auktoriserade revisor arvoderas med ca 20 000 kronor per år, och
föreningens lekmannarevisor med 5 000 kronor plus sociala avgifter, och att
• valberedningen: 7 500 kronor plus sociala avgifter för sammankallande, samt 5 000
kronor plus sociala avgifter för övriga ledamöter.

