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Att bo 
I en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

 I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” X 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och 
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. 

 
 Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig 

mening. Du äger dock bostadsrättföreningen tillsammans 
med övriga medlemmar/bostadsrättshavare och har därmed 
enligt bostadsrättslagen en” i tiden obegränsad 
nyttjanderätt” till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så 
länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. 

 
 Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens 

mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni 
en styrelse bland de boende. Styrelsen har i uppdrag att 
sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen 
sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och 
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten- har hela 
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB 
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya 
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för 
levande boendedemokrati. 

 
Ta vara på fördelarna med bostasrätt i HSB du är med och 
äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och 
ekonomi. 



 
 
 
Till 
 
MEDLEMMARNA INOM HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING TIBBLE I UPPLANDS BRO. 
 
K A L L E L S E 
 
Medlemmarna i HSB:s Brf Tibble kallas till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. 
 
Torsdagen den 26 april 2018 kl 19.00 
 
Lokal: Ekhammarskolans aula. 
 
D a g o r d n i n g 
 1 Stämmans öppnande 
 2 Val av ordförande vid stämman 
 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
 5 Närvarorätt 
 6 Fastställande av dagordning 
 7 Val av justerare, tillika rösträknare 
 8 Fråga om kallelse behörigen skett 
 9 Styrelsens årsredovisning 
10 Revisorernas berättelse 
11 Fastställande av resultat- och balansräkning 
12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13 Beslut med anledning av föreningens resultat 
14 Val av styrelseledamöter 
15 Val av revisor och suppleant 
16 Val av distriktsombud och suppleanter 
17 Val av studie-och informations- 
 kommitté, lokalutlånare samt aktivitetsvärdar 
18 Val av valberedningskommitté 
19 Stadgeändring (Andra omröstningen) 
20 Förslag från styrelsen anpassning/förtydligade av trivselreglerna  
21 Fråga om arvode 
22 Inkomna motioner 

Motion 1, Fönster i tvättstugedörrarna  
Motion 2, Porslin i kvartershusen  
Motion 3, Arvode gårdsvärdarna  

23 Stämmans avslutning 
                                                                                    
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de 
dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen, samt har infunnit sig 
innan röstlängden fastställts (punkt 4). 
Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, 
sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 
Ombud skall förete skriftlig undertecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan 
närstående eller annan medlem får vara biträde. 
 
Kungsängen i mars 2018 
HSB:s Brf Tibble i Upplands Bro, 
Styrelsen 



 









































Org Nr: 717000-2427

HSB Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro

Drift
78%

Övriga externa kostnader
2%

Planerat underhåll
5%

Avskrivningar
7%

Räntekostnader
5%

Personalkostnader
3%

Totala kostnader

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Fördelning driftkostnader

År 2017 År 2016







Motion01



Svar motion01  

Fönster i tvättstugedörrarna  

Styrelsen yrkar avslag på motionen då detta är en säkerhetsfråga.  

I och med detta anses motionen besvarad 

 



Motion02



Svar motion02  

Porslin kvartershusen  

Styrelsen yrkar bifall på motionen och kommer att komplettera porslinet upp till vad lokalerna är 

godkänd för under 2018.  

I och med detta anses motionen besvarad 



Motion03



Svar motion03 

Arvode gårdsvärdarna  

Styrelsen väljer att inte kommentera frågan. Då beslutet om arvodet till gårdsvärdarna är en 

stämmofråga.  

I och med detta anses motionen besvarad.  



Valberedningens förslag inför Tibble  
bostadsrättsföreningens årsstämma 

Den 26 april 2018. 
 

Styrelsen Karl-Axel Jonsson omval 2 år 
 Johan Grip omval 2 år 
 Sabine Bernhardtz omval 2 år 
 Felix Bordon omval 2 år 
   
Nyval Nancy Olovsson nyval 1 år 
 Joel Zetterlund nyval 1 år 
   
Revisor Christer Kaukos omval 1 år 
Ersättare   
   
Redaktion (Runskriften): Yvonne Eurenius  
 Anna Rubin  
   
Gårdsvärdar Jenny Börlin Andersson Anna Svanström 
 Romina Gonzalez Britt-Marie Andersson 
   
Lokaluthyrare:  
(Hallon, Rönnbärsvägen) 

 
Jenny Börlin Andersson 

 

   
Valberedningen har bestått 
av följande: 

Folke Holtz ordförande 

 Gudrun Stenberg  
 Birgitta Alatalo  
   
Val av Distriktsombud: Lennart Johannesson   Sabine Bernhardtz 
 Karl-Axel Jonsson Felix Bardon 
 Fredrik Gülich Nancy Olovsson 
 Johan Grip Joel Zetterlund 
 Peter Asmund   
   
Arvoden Styrelsen föreslås 13 prisbasbelopp (1 st prisbasbelopp 2018 = 45 500 

kr) 
 2 prisbasbelopp för fri disposition, samt rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst och rese-ersättning upp till skattefria 
delen. Ersättning för studier med 400 kr för fullföljd kurs för 
samtliga förtroendevalda. 

  
Revisor 20 000 kr  
Lokaluthyrare 12 000 kr  
Redaktionen 40 000 kr att fördela  
Gårdsvärdar 5 000 kr per person Max 7 st 
Valberedningen 1 prisbasbelopp att 

fördela 
 

 
 
Kungsängen 22 februari 2018, Valberedningen. 
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Fullmakten behöver inte vara bevittnad.

FULLMAKT

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de 

bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har 

denne bara en röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, 

registrerad partner, sambo, annan närstående(förälder, syskon eller barn) eller annan 

medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Fullmakt ges till ____________________________

att företräda ____________________________

med lägenhetsnummer ___________

i bostadsrättsförening ____________________________

Underskrift bostadsrättshavare

____________________________ ____________________________

Ort Datum

____________________________ ____________________________

Namn Underskrift
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