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Att bo i en bostadsrättsförening 
- Vad innebär det? 

 
 
 

I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften X 12) 
den skall täcka föreningens lån, driftkostnader och fondavsättningar 
för t.ex. reparationer och underhåll. Ett visst underhåll och skötsel 
ansvarar dock medlemen för själv. Till det hör den allmänna 
ordningen i garage och källargångar som inte får användas som 
uppställningsplats för byggsopor och gamla möbler, allt skräp som 
slängs i våra gemensamma utrymmen kostar pengar att ta bort, de 
kostnaderna drabbar oss medlemmar gemensamt. 

                        
Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.                               
Du äger dock en andel i bostadsrättföreningen tillsammans med 
övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt 
bostadrättslagen 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 själv hur föreningens mark och 
gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer vi en styrelse 
bland oss boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens 
förvaltning och ekonomi. Då Brf Imatra har valt HSB som förvaltare 
av våra fastigheter, så har vi även en HSB-ledamot sitter med i 
styrelsen, genom den ledamoten så får vi även tillgång till hela 
HSB:s erfarenhet, det skall även sägas att HSB äger ingenting, 
utan det är Brf Imatra som äger alla fastigheterna. Allt ansvar och 
ägande faller på medlemmarna i Brf Imatra och av den valda 
styrelsen.  

 
 
 

Ta vara på fördelarna med att bo i Brf Imatra, du är själv med 
och äger husen och miljön. Vi tillsammans hjälps åt att hålla 
vår förening trevlig och attraktiv att bo i. 
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HSB Brf Imatra. Föreningsstämma 2015-04-28 
 

Valberedningens förslag till styrelse 2015-2016 
Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av fem ordinarie 
ledamöter och tre suppleanter, som utses av föreningens medlemmar. 

 
Ordinarie: 
Omval: 

Roland Lytterstedt  omval 2 år 
Elin Eckerman nyval 2 år (f d suppl.) 
Jonte Eriksson nyval 2 år (f d suppl.)                                                                       

Kvarstår:  
Christer Modin kvarstår 1 år,  
Marcus Holmgren kvarstår 1 år     
 

Suppleanter:  
Gerhard Schmiedlau  nyval  1 år (f d ordinarie) 
Emil Lindberg  omval  1år 
Mimmi Wiktorsson nyval 1 år 
 

Revisorer:  
Gunnar Andersson, ordinarie, omval 1 år 
Inger Baarman, suppl. 1 år 
 

Valberedningens förslag till arvode att fördela inom styrelsen är 4 ½ 
prisbasbelopp.  
 
Revisorn föreslås få ½ prisbasbelopp.  
 
Valberedningens arvode är ¼-dels prisbasbelopp 
 

Nuvarande valberedning för Brf Imatra är Susanne Brinck, Laura 
Salo och Siv Ström, sammankallande. 
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Uppdrag från årsmöte 2014.   
 
Andelstal omfördelning avgifter.  
Förslag omläggning på avgift för bostadsrätter baserad på nya andelstal. Där skillnaden för 
olika inredningsteman är borttagen. Som tidigare låg till grund för andelstal när föreningen 
Imatra bildades. 
 
De nya andelstalen 
Fördelningen är beräknad enligt HSBs nuvarande standard. Den baseras primärt på storlek, 
och vissa lägenheter får höjd avgift, andra får sänkt avgift. Läs i tabellen den nya avgift som 
är aktuell för din lägenhetstyp och ta ställning. 
 
Förslaget kommer att vara föremål för omröstning under årsstämman, antingen behålla 
gamla avgifterna eller anta nya avgifterna. Vill du ha möjlighet att påverka beslutet kring 
avgiften behöver du därför närvara på årsstämman. 
 
Röstning skall ske vid två olika stämmor.  
Då gäller följande:   
- Enkel majoritet vid första stämman. Årsmötet 2014 
- 3/4-dels majoritet vid andra stämman. Extra stämma. 
 
 
 

Lägenhetstyp Storlek 
(kvm) 

Ny Avgift (kr/månad) 

1 rum + kokvrå 36 2227 

1 rum + kök 39 2571 

2 rum + kokvrå 51 3015 

2 rum + kök 51 3229 

3 rum + kök 74 4361 

3 rum + kök 75 4404 

3 rum + kök 78 4533 

4 rum + kök 86 5019 

4 rum + kök 90 5191 
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Motion 1 Kollektiv anslning till bredband 

 

 
 
Svar: De uttag som finns i lägenheterna idag är Telia (kopparnät), Comhem samt 
Bredbandsbolaget. Samtliga tre uttag ägs av respektive bolag och kan inte anslutas till andra 
leverantörer. De flesta boende har redan bredband via några av dessa leverantörer, med 
olika bindningstider som kan göra det svårt att få med alla medlemmar med att gå över till 
kollektivt bredband. 
 
För ungefär 10 år sedan var just frågan om AHN uppe på årsstämman, och blev nedröstad 
av medlemmarna då investeringskostnaden var väldigt hög. Den dåvarande styrelsen valde 
då att låta bredbandsbolaget dra eget nät till lägenheterna då de stod för kostnaden. 
Vår syn på detta är att det fortfarande är omotiverat dyrt att dra in kablage för en fjärde 
möjlighet att ansluta till internet. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
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Motion 2 om komposterbart avfall 
 
 
Detta är en motion till Brf Imatras årsstämma 2015 inlämnad 2015-01-18 
skriven av Johan Claesson (johanclaesson@bredband.net, 070-3090214, 
Helsingforsgatan 51). En stor del av våra sopor består av komposterbart 
material. Föreningen skulle kunna göra ett av följande förslag for att 
förbättra hanteringen av detta material. 
 
 
2;1. Kompost 
 
Föreningen skaffar en egen kompost på något sätt. Kanske detta kan ske i 
samarbete med närliggande kolonilotter. 
 
• Fördelar 

- Det mest miljövänliga sättet att utnyttja komposterbart avfall. 
 
• Nackdelar 

- Kräver manuellt arbete och administration. 
 
Svar: Föreningen har ingen mark där vi kan ha en kompostanläggning.  
Vem skall ansvara för skötsel av en kompostanläggning? Styrelsen tror inte 
på att boende själva kan sköta en sådan anläggning utan att det måste göras 
med daglig tillsyn. Fastighetsskötarna kostar 450 kr/timme. Styrelsen finner 
att denna motion 2;1 inte är genomförbar.  
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 
 
 
 
 
2;2. Avfallskvarnar 
 
Föreningen införskaffar och installerar avfallskvarnar till alla hushåll.  
Avfallskvarnar monteras under diskbänken och komposterbar t avfall mals 
ned i den. Den malda massan färdas med det van liga avloppet till 
reningsverket där det bidrar till biogas. Stockholms kommun tillåter 
avfallskvarnar för enskilda hushåll sedan 2008. 
 
• Fördelar 

- Bekvämt att mala ned potatisskal med mera direkt i vasken. 
 
• Nackdelar 

- Om t.ex. Stockholms kommun i framtiden infor hämtning av 
komposterbart avfall så är en avfallskvarn inte längre lika 
värdefull. 
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2;3. Tillåtelse av avfallskvarn 
 
Idag är det enligt föreningens stadgar förbjudet för boende att modifiera 
sin lägenhets VVS. Detta förhindrar boende att installera avfallskvarnar 
på eget initiativ. Om föreningen inte hanterar komposterbart avfall 
gemensamt (enligt något av ovanstående förslag eller på annat sätt) så 
skulle den kunna tillåta att enskilda boende själva installerar en 
avfallskvarn. Detta skulle vara ett undan tag från allmänt förbud att 
modifiera VVS. Och givetvis skall det bara vara tillåtet om själva 
installationen utförs av sakkunniga. Eventuellt kan föreningen välja u t en 
specifik leverantör av avfallskvarnar och bara tillåta den. 
 
• Fördelar 

- Ingen kostnad för föreningen. 
 
 
Svar:  på motion 2;2 och 2;3 ABC Rör AB avråder skarpt att installera 
avfallskvarnar på föreningens avloppsnät. Anledning är att Brf Imatras 
avloppsrör är redan idag hårt drabbade av både läckage och vattenskador. Som 
ABC Rör AB ser det skulle tillåtande av avfallskvarnar ytterligare öka risken för 
skador. 
 
Se bilaga ”ABC Rörs svar på frågan om att ansluta avfallskvarnar till Imatras 
avloppsnät.” 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motiorna 2;2 & 2;3. 
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 Datum: 2015-02-16 
 
 
 
 
ABC Rörs svar på frågan om att ansluta avfallskvarnar till Imatras avloppsnät.  
 
 
Hej Hans. (Hans Öhman HSB) 
 
Bakgrund: 
Jag har fått en fråga ifall det är lämpligt att installera avfallskvarnar till avloppsystemet för de boende 
inom Helsingforsgatan Brf Imatra. 
 
Vi på ABC rör har varit verksamma i snart 30 år. 
Vi hjälper mestadels ett hundratal bostadsrättföreningar med allt som kan tänkas handla om diverse 
rörproblem ända från Södertälje och till Uppsala. 
Vi är dessutom specialiserade på energiåtgärder både gällande värmepumpar och olika 
solvärmesystem. Våra kunders fastigheter är allt från 1920 talet och fram till dagens moderna hus. 
Vi har noterat ett starkt återtåg av avfallskvarnar som förr var väldigt populära främst på Lidingö. 
Men pga. de ständiga problemen med stopp i avloppen gjorde att de förbjöds och försvann från 
marknaden. 
Vi har under senare år åter både installerat och lagat avfallskvarnar av ett flertal märken och måste 
tyvärr konstatera att där kvarnarna har monteras förekommer det i mycket högre grad stopp i 
avloppen. De fastigheter som under 90 talet fick flödesförstärkare tycks inte vara lika hårt drabbade av 
återkommande stopp som traditionella avlopps system. 
  
Brf Imatras avloppsrör är redan idag hårt drabbade av både läckage och vattenskador. 
Som vi ser det skulle tillåtande av avfallskvarnar ytterligare öka risken för skador. 
  
Därför kan vi INTE rekommendera Brf Imatras medlemmar att de monterar avfallskvarnar som kopplas 
in mot föreningens avloppsrör/spillvatten. 
 
Fler frågor angående detta eller andra frågor besvaras av undertecknad. 
 
Med vänliga hälsningar.  
Anders Lundkvist.  
070-6660511 
ABC Rör AB  
 
 
Detta är ett utdrag från Anders Lundqvist e-mail daterat 2015-02-16 
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                Fullmakt 

 

 

Varje medlem har en röst 

Om flera medlämmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans.  
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har de ändå bara en röst. 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens maka/make, registerad partner, sambo, annan närstående  
(= föräldrar, syskon, eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 
Ombud får bara företräda en medlem. 

 

Fullmakt skall vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdande. 

 

Ort……………………………………..  Datum…………………………….. 

 
Fullmakt för 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Att företräda bostadsrättsinnehaveren …………………………………………………… 
 
 
Lägenhetsnummer ……………………   i brf ……………………………………………... 
 
 
Bostaderättägarens egenhändiga namntäckning 
……………………………………………………………………………………….………… 
 
(Namnförtydligande) ……………………………………………………………………....... 
 
 
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 

29

29


	1 Framsida 2014
	2 Omslag insida Att bo i en bostadsrättsförening
	3 Innehåll
	4 Valberedningens förslag 2014
	HSB Brf Imatra. Föreningsstämma 2015-04-28
	Valberedningens förslag till styrelse 2015-2016
	Ordinarie:
	Suppleanter:
	Revisorer:
	Valberedningens förslag till arvode att fördela inom styrelsen är 4 ½ prisbasbelopp.
	Revisorn föreslås få ½ prisbasbelopp.
	Valberedningens arvode är ¼-dels prisbasbelopp

	Nuvarande valberedning för Brf Imatra är Susanne Brinck, Laura Salo och Siv Ström, sammankallande.

	5 Borevison 2014
	del 1
	dle 2

	7 Uppdrag från årsmötet 2014 - utred nya andelstal_avgifter
	8 Motion årsmöte 2015
	Motion 1 Kollektiv anslutning till bredband
	Motion 2 avfallskvarnar 
	2015-02-16 ABC Rör svar på avfallskvarnar

	9 Omslag bak insida Att läsa årsredovisning sid 1
	10 Omslag bak utsida Att läsa årsredovisning sid 2
	11 Fullmakt



