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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. 
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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 23 april 2015 kl. 19.00 
 
Lokal: Ekhammarskolans aula. 
 
DD  aa  gg  oo  rr  dd  nn  ii  nn  gg  
 
1 Stämmans öppnande 
2 Val av ordförande vid stämman 
3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
5 Fastställande av dagordning  
6 Val av justerare, tillika rösträknare 
7 Fråga om kallelse behörigen skett 
8 Styrelsens årsredovisning 
9 Revisorernas berättelse 
10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12 Beslut i anledning av föreningens resultat 
13 Val av styrelseledamöter 
14 Val av revisor och suppleant 
15 Val av distriktsombud och suppleanter 
16 Val av studie-och informations- 
   kommitté, lokalutlånare samt gårdsvärdar 
17 Val av valberedningskommitté 
18 Fråga om arvode 
19 Föredragning och andra beslut angåde antagande av nya stadgar enligt normalstadgar 2011 för HSB 

bostadsrättsföreningar 
20 Motioner  

1.  Radonmätning 
2.  Iordningställande av en gästlägenhet  
3.  Skjutning av raketer, smällare, smatterband, mm. 
4.  Instruktioner och ordningsregler för tvättstugorna på flera språk 
5.  Affischering på port-dörrarna 
6.  ”Test” av dricksvatten, (kall- och varmvatten) 
7.  Låsning av portarna på dagtid  
8.  Värme i lägenheterna  

21 Stämmans avslutning 
                                                                                    
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, 
har de dock tillsammans endast en röst. 
Röstberättigad är endast 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 dagtecknad 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 2015 
HSB:s Brf Tibble i Upplands Bro 
Styrelsen 
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Svar	motion	1	

Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger 
riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Föreningen ska se till att 
radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Skäl att 
mäta radon är t.ex. om man bor i ett område där radonhalten i marken är hög eller om man 
misstänker att fastigheten är byggd av blåbetong. Det senare är inte fallet för Brf Tibble.  

Riktlinjer och rekommendationer för hantering av radon ges av Boverket, Folkhälsomyndigheten 
och Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Radonhalten varierar ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror 
bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta 
man vädrar. Mätningen bör göras i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. 
Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre anses den vara en 
olägenhet för människors hälsa.  

Föreningens HSB-förvaltning har uppdrag att mäta radonhalten enligt gällande riktlinjer eller då 
särskilt finns skäl att misstänka för hög radonhalt i våra bostäder. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten 
skall mätningar göras inom en 10 års period. Radonmätning gjordes senast under våren 2011. 
Styrelsen avser att med HSB-förvaltare planera för ny radonmätning. 
 

Motion 1 föreslås därmed vara besvarad.  
  





 

Svar	motion	2	

Styrelsen delar motionärens tanke att ordna en gästlägenhet i bostadsrättsföreningen. Utrymme 
finns och arbete pågår för att se över förutsättningar, åtgärdspaket samt kostnaderna för detta.  
 

Motion 2 föreslås därmed vara besvarad.  
  





Svar	motion	3	

Föreningen har ingen rätt att förbjuda fyrverkerier. Det är ett politiskt beslut som måste fattas av 
riksdagen. Styrelsen delar i övrigt motionärens uppfattning att samtliga ska respektera gällande 
regler och visa hänsyn vid användande av fyrverkerier och andra störande moment i tätbebyggda 
områden. Styrelsen hänvisar i övrigt till föreningens trivselregler. 
 

Motion 3 föreslås med detta vara besvarad.  
  





Svar	motion	4	

Styrelsen delar motionärens grundtanke om att lämna tvättstugan ren och i ordning till nästa 
användare. Emellertid värjer vi oss mot att beskylla människor med annat ursprung eller 
modersmål vara orsak till att detta inte alltid sker. Redan idag finns instruktioner i tvättstugorna. 
Styrelsen kommer att tillsammans med HSB fastighetsservice se över om ytterligare förtydligande 
behövs.  
 

Motion 4 föreslås därmed vara besvarad.  

  	





Svar	motion	5	

Styrelsen delar i princip motionärens uppfattning om att all information till de boende ska sättas 
upp på anslagstavlorna i portarna. Emellertid kan det vara mot föreningens egna intressen att 
förbjuda t.ex. entreprenörer, som snabbt på synlig plats behöver nå ut till de boende, att använda 
våra portar för meddelanden. Däremot är det inte tillåtet för utomstående att affischera varken på 
våra gårdar, portar eller anslagstavlor. Där kan vi alla hjälpas åt att plocka ned dessa. Se vidare i 
föreningens trivselregler. 
 
Motion 5 föreslås med detta vara besvarad.  
  





Svar	motion	6	

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten renas kommunalt vatten innan det går ut till hushållen. Därför 
innehåller det mycket sällan höga radonhalter. 
Styrelsen delar dock motionärens uppfattning om rent vatten och kommer att undersöka vilka 
åtgärder som kan vara motiverade.  
 
Motion 6 föreslås med detta vara besvarad.  
  





Svar	motion	7	

Styrelsen har tagit del av Närpolisens sammanställning av brottsstatistik mellan åren 1999 och 2014 
och kan notera att 2014 blev ett mörkt år när det gäller bostadsinbrott och inbrottsförsök i 
Upplands-Bro. Sammanlagt inträffade 111 inbrott och inbrottsförsök i kommunen under 2014. 
Styrelsen tror dock inte att låsta portar är lösningen på problemet utan ser frågan ur ett vidare 
perspektiv. Styrelsen tror på grannsamverkan och grannstödsbilen. Vidare kan information till 
boende bidra till ökad trygghet såsom varning för t.ex. oseriösa hantverkare som erbjuder sina 
tjänster. 
 
Motion 7 föreslås med detta vara besvarad.  
  





Svar	motion	8	

Byte av samtliga termostatventiler i våra lägenheter är fortfarande en pågående process. Framförallt 
väderleken har förhindrat att denna första etapp kunnat avslutas under året. Boende kan å sin sida 
bidra till en smidigare process genom att ge hantverkare snabbare tillträde.  
Ventilbyte i kvarvarande portar på Hjortronvägen ska avslutas under våren 2015 då också nästa 
steg ska tas att byta ventilerna i samtliga gropar. Injustering till varje lägenhet blir sista fasen för att 
reglera uppvärmningseffektiviteten i våra boendeytor. Enligt leverantören måste samtliga delar vara 
genomförda innan optimal nyttjandekapacitet uppnås för lägenheterna.  
 
Motion 8 föreslås med detta vara besvarad.  

 



Valberedningens förslag inför föreningsstämman 
Tibble Bostadsrättsförening 

Den 23 april 2015. 
Styrelsen 
(ordinarie ledamöter) 

 
Lennart Johannesson 

 
omval 2 år 

 Fredrik Gülich omval 2 år 
 Peter Asmund omval 2 år 
 Åsa Lovén omval 2 år 
 Jan Lemar omval 2 år 
 Martin Arovén  omval 1 år 
 Anette Blomqvist omval 1 år 
   
Revisor Erik Linnergren nyval 1 år 
Ersättare Sabine Bernhardz nyval 1 år 
   
Redaktion (Runskriften): Julia Jansson  
 Yvonne Eurenius  
   
Gårdsvärdar Jenny Börlin Andersson Anna Svanström 
 Melissa Mattson Britt-Marie Andersson 
   
Lokaluthyrare:  
(Hallon, Rönnbärsvägen) 

 
Jenny Börlin Andersson 

 

   
Valberedningen: Folke Holtz Sammankallande 
 Gudrun Stenberg  
 Tord Svengren  
   
Val av Distriktsombud: Lennart Johannesson   Robert Heina 
 Karl-Axel Jonsson Anette Blomqvist 
 Fredrik Gülich Martin Arovén 
 Jan Lemar Peter Asmund 
 Åsa Lovén    
   
Arvoden Styrelsen: 11 prisbasbelopp (1 st prisbasbelopp 2015 = 44 500 

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 4 000 kr per person Max 10 st 
Valberedningen 20 000 kr att fördela  
 
 
Kungsängen 1 mars 2015 
Valberedningen   



Denna sida har avsiktligen lämnats tom 



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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