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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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Valberedningens förslag till styrelseledamöter 2018 
HSB Imatra – Föreningsstämma 2018-04-26 

Kvarstår som ordinarie, valdes förra året på två år (ett år återstår) 
John ”Jonte” Eriksson 1 år 
 
 
Två ordinarie med 1 år kvar väljer att sluta p g a planerad flytt 
Emil Lindberg,  1 år kvar men vill sluta (får förklara sig) 
Elin Eckerman 1 år kvar men vill sluta (får förklara sig) 

Om de inte blir kvar måste minst en ersättas med fyllnadsval 1 år 
 

Ordinarie, omval 
Christer Modin  omval 1 år 
Mimmi Wiktorsson omval 2 år  
Marcus Holmgren omval 2 år 

Ordinarie, nyval 
Maryam Riazi nyval 2 år (fyllnadsval på 1 år) 
 
Suppleanter, omval 
Nicholas Ekroth omval 1 år 
 
Suppleanter, nyval 
Linda Rebane nyval 1 år 
 
Revisorer och revisorssuppleant 
Stefan Bäckström, revisor  nyval 1 år 
Vakant, suppleant 
 
Gunnar Andersson har erbjudit sig att stötta revisor under första året 
Ytterligare En suppleant bör väljas in på årsstämman 

Valberedning 
Hans Ringdahl ordförande  och sammankallande 
Vakant suppleant 
Vakant suppleant 
 
Valberedningens förslag till arvoden att fördela inom styrelsen på 5 prisbasbelopp för fem-sex 
ordinarieordinarie och två aktiva suppleanter 
 
Revisorn föreslås få ½ prisbasbelopp (förra året ½) – revisorssuppleant  
Valberedningens arvode är 1/4 prisbasbelopp (förra året ¼) fördelat på tre aktiva beredare, 
varav en är sammankallande 
Nuvarande valberedning för Brf Imatra är Linda Rebane, ordförande och Hans Ringdahl 
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Motioner 
 
Motion 1-2018, Cykelställ främjar vår hälsa från Marie Hakkarainen 
 
Bakgrund 
Cykelställ främjar vår hälsa 
Cykelförvaringen på våra gårdar har stor potential att förbättras. Det går att bygga säkra, fina och 
användarvänliga ställ. De som vi har nu är osäkra, trasiga och opraktiska. Då det blir enklare och 
säkrare, innebär det att tillgängligheten till cyklarna för oss alla ökas. I långa loppet är det också bra 
för vår hälsa. Då vi oftare tar cykeln är det även bra för miljön. 
 
Jag yrkar att vi uppdaterar våra cykelställ på gårdarna. 
 
Svar: 
Styrelsen tycker att det är ett bra förslag. 
Styrelsen skall ta fram användarvänliga cykelställ som kan ersätta gamla omoderna cykelställ och som 
kan monteras på ett bra sätt på våra gårdar. 
 
Styrelsen föreslår bifall på motionen. 
 
 
 
Motion 2-2018, Gemensam bastu för våran trivsel. Tor Björn Minde 
 
Bakgrund 
Bastubad är stärkande och hälsosamt. Dessutom trevligt för par, familjer eller kamrater. Det finska 
namnet Imatra för med sig förpliktelser. Det är väl självklart att man skall kunna basta i Imatra. Vi har 
ju nu fått ett bra system för tvättstugebokning. 
Ett liknande hade passat för en bastu. Värmen från bastun kunde också ledas ut i garagen så får vi 
värmeåtervinning. Med ökad trivsel så ökar värdet av det gemensamma. 
 
Yrkar för att en gemensam bastu inreds 
 
Svar: 
Brf Imatra har tidigare haft två bastur. En hel del klagomål på busliv i bastur inkom och många 
användarna städade inte efter sig, det var rent av riktigt ohygieniskt och snuskigt därinne. Efter att de 
blivit fuktskadade med utbrett mögelangrepp stod de tomma under ett antal år. Anledning var då att 
det skulle kosta mycket pengar att renovera dem samt att inga boende var villiga att stå som 
bastuvärdar. Det finns idag inga lediga lokaler i föreningen som är lämpade för att inreda som bastu. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 
 
 
 
Motion 3-2017, Byte av golv i trapphusen från Maria Elmander (bordlades vid 
årsstämman 2017-04-27) 

Bakgrund 
Plastmattorna i trapphusen är mycket slitna och fula. Det påverkar trivseln för oss boende och 
intrycket av huset och föreningen på ett negativt sätt samt försvårar renhållningen. Ett välskött 
trapphus inbjuder till att hålla det snyggt, nu ligger skräp på de missfärgade golven. Plast- och 
vinylgolv är inte förstahandsval för trapphus enligt expertis. Där är slitaget stort och platt-
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/klinkermaterial rekommenderas. Det finns plattor/klinker med tjocklek 7—12 mm, tillkommer fix 2-3 
mm. Gamla golvet tas bort så att det nya golvet får plats under dörrarna. Det lönar sig att ha en 
långsiktighet i val av material.  
Det har gjorts stora tekniska investeringar för säkerhet och nödvändiga garagereparationer.  Det är 
dags att också satsa på ökad trivsel i våra hus.   

Jag föreslår  
Att styrelsen får i uppdrag att genomföra ett projekt med golvbyte i trapphusen. 
Att styrelsen får i uppdrag att i första hand välja plattor/klinker. 
 
Svar: 
Renovering av trapphusen ligger redan inlagt i underhållsplanen för 2019. Då är planen att golv och 
tak samt takarmaturer som skall bytas. Uppskattad kostnad ca 1,8 mkr. baserat på plastmattor. Klinker 
kommer att bli betydligt dyrare. Under slutet av 2018 eller början av 2019 kommer vi att utreda vilket 
typ av golv som kan komma i fråga, därefter kommer en upphandling att ske.  
Det finns vissa tekniska problem med att välja klinker då de är betydligt tjockare än plastmattor. 
Problem är att många hissdörrar och lägenhetsdörrar kommer att ta i klinkerplattorna som har en 
högre bygghöjd. (Se bilder nedan på exempel på hur avstånd mellan dörrar och golv ser ut idag). Då 
krävs det att de dörrar som tar i klinkers måste åtgärdas vilket kommer att kosta mycket extra pengar. 
Vissa dörrar kan då behövas att bytas ut. 
Plastmattor har en bygghöjd på ca 3 mm limfog ca 0,1-0,2 mm. Klinker bygger enligt ovan 7-12 mm 
och fix 2-3 mm vilket bli allt mellan 9-15 mm.  
Det kan bli svårigheter med att välja klinkers då bygghöjden blir alldeles för hög. 
 
Motionen bordlades på årsstämman 2017-04-17 vilket har resulterat i att renoveringen av trapphusen 
flyttats fram i underhållsplanen till år 2019. 
 
Styrelsen föreslår bifall på motionen då planer på renoveringen av trapphusen redan finns upplagd i 
föreningens underhållsplan. Styrelsen ansvarar för att ta fram det bästa alternativet för renoveringen 
ur ett tekniskt, ekonomiskt och estetiskt perspektiv. 
 
                       Hissdörr                Lägenhetsdörr       Lägenhetsdörr 

     
 

Hissdörr                    Dörr till garage sluss 
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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)




