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Kallelse till föreningsstämma 

Medlemmar i Brf. Fredriksdalskajen kallas till föreningsstämma tisdagen den 28 maj 2019 

kl. 18.00 på Åsö gymnasium, Blekingegatan 55, entré C, lokal B17. 

Anmälan sker på https://tinyurl.com/fredriksdalskajen2019. Kaffe och smörgås serveras 

till dem som anmält sig. 

Efter stämman kommer vi informera om aktuellt läge gällande garantibesiktningen. Har du 

egna frågor om detta så mejla dessa gärna till styrelsen på förhand (e-postadress nedan). 

Dagordning 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 

(röstlängd) 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

4. Fastställande av dagordningen 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

8. Föredragning av revisionsberättelsen 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 

12. Beslut om arvoden 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av revisor och suppleant 

15. Val av valberedning 

16. Proposition om stadgeändringar 

17. Behandling av motioner 

a. Motion 1: Utökning av antal laddplatser för laddbara bilar i garaget 

b. Motion 2: Installera eluttag i garaget och andra allmänna utrymmen 

c. Motion 3: Styrelsens medlemskommunikation 

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på hemsidan, www.fredriksdalskajen.se. Om du vill 
ha en papperskopia, kontakta styrelsen på fredriksdalskajen@gmail.com.  

Handlingar till ärende 16 och 17 bifogas denna kallelse. 

Välkomna! 

Styrelsen
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Proposition om stadgeändringar 

Dessa stadgeändringar har behandlats vid föreningsstämman 2017. Vi föreningsstämman 

2018 behandlades de inte och behöver därför tas upp till ny behandling på 

föreningsstämmorna 2019 och 2020. Styrelsen föreslår därutöver ett tillägg i 17 § 3 st. 

7 §, 3 stycket 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 § 3 st. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående 

ersättning för värme och varmvatten, renhållning, 

konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband 

och/eller telefoni skall erläggas efter förbrukning 

och/eller area. Avgift kan även i tillämpliga fall 

erläggas per lägenhet. 

7 § 3 st. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående 

ersättning för värme och varmvatten, renhållning, 

konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband 

och telefoni skall erläggas efter förbrukning och/eller 

area. Avgift kan även i tillämpliga fall erläggas per 

lägenhet. 

 

14 §, 4 och 5 stycket 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 4 p. 

att minst en månad före den föreningsstämma, på 

vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen 

skall framläggas, till revisorerna lämna 

årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret 

samt 

14 § 4 p. 

att minst sex veckor före den föreningsstämma, på 

vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen 

skall framläggas, till revisorerna lämna 

årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret 

samt 

14 § 5 p. 

att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma 

tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen 

och revisionsberättelsen. (Tilläg enligt Bilaga 1) 

14 § 5 p. 

att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma 

tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen 

och revisionsberättelsen. (Tillägg enligt Bilaga 1) 

 

15 §, 2 stycket 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 2 st. 2 p. 

Det åligger revisor 

 

… 

att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma 

framlägga revisionsberättelse 

15 § 2 st 2 p. 

Det åligger revisor 

 

… 

att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma 

framlägga revisionsberättelse 

 

17 §, 2, 3 och 4 stycket 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 2 st. 

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag 

på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom 

brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall 

kallas genom brev under uppgiven eller eljest för 

styrelsen känd adress. 

17 § 2 st. 

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag 

på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom 

brev alternativt e-post. Medlem, som inte bor i 

föreningens hus, skall kallas genom brev alternativt 

e-post under uppgiven eller eljest för styrelsen känd 

adress. 

17 § 3 st. 

Andra meddelanden till föreningens medlemmar 

delges genom anslag på lämplig plats inom 

föreningens fastighet elter genom brev. 

17 § 3 st. 

Andra meddelanden till föreningens medlemmar 

delges genom anslag på lämplig plats inom 

föreningens fastighet, på föreningens hemsida eller 

genom brev. 
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17 § 4 st. 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma 

och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie 

stämma och senast an vecka före extra stämma. 

(Tillägg enligt Bilaga 1) 

17 § 4 st. 

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma 

och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie 

stämma och senast an vecka före extra stämma. 

(Tillägg enligt Bilaga 1) 

 

19 §, 5 punkten 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 § 5 p. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

19 § 5 p. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 
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Vad betyder styrelsens svar? 

Styrelsen föreslår vanligtvis stämman att besluta om motioner på något av följande sätt: 

 Att bifalla motionen: Detta innebär att styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt motionens 

förslag. 

 Att avslå motionen: Detta innebär att styrelsen föreslår att stämman säger nej till motionens 

förslag. 

 Att anse motionen besvarad: Detta innebär att styrelsen ser positivt på det som motionen 

föreslår men inte anser att den bör bifallas, till exempel för att arbete/utredning kring det som 

motionen föreslår redan pågår eller beaktas i styrelsens arbete, eller att motionens förslag är 

alltför detaljerade eller på annat sätt mindre lämpliga för stämmobeslut. 

 

Motion 1: Utökning av antal laddplatser för laddbara bilar i garaget 

av Mats Holmberg och Marie Holmberg, Hammarby allé 11 (6102) 

 
Försäljningen av antalet elbilar ökar stadigt. Enligt elbilsstatisk.se finns för närvarande 
knappt 80 000 laddningsbara bilar i Sverige. Tillväxten de senaste 12 månaderna är 55%. 
Prognosen är att vid årets slut finns 110 000 laddningsbara bilar i Sverige. (För ytterligare 
statistik se https://www.elbilsstatistik.se/.) 

Antalet parkeringsplatser med laddningsmöjligheter i garaget är idag fyra avsedda för BRF 
Fredrikdalskajen. Det står för närvarande fyra i kö för elbilsplats. De tre första i kön har stått i 
kön sedan 2017. Inga förändringar har skett bland de som har laddplats. (enligt Parkman, 
Malin Manzang 21 februari 2019) 

Enligt Parkman är det fastighetsägaren som tar beslut om eventuella nya installationer. 
Därav denna motion. 

Motionären önskar följande: 

-          Uppdra åt Parkman att bekräfta om samtliga i kön fortfarande är intresserade av 
elbilsparkeringsplats. 
-          Utöka antal laddplatser till hösten 2019 för samtliga intresserade och reducera kön till 
noll. 
-          Genomför enkät bland samtliga boende med parkeringsplats i BRF Fredriksdalskajen 
för att kartlägga behovet kommande åren. (Avser du att köpa el-bil/hybridbil de kommande 3 
åren? Skulle du då vara i behov av laddningsplats för elbil?) 
-          Uppdra åt Parkman att arbeta regelbundet med kön för att tillgodose behovet av 
laddplatser för elbil. 
 

Kommentar: 

Utrymmesmässigt finns förutsättningar för att utöka antalet platser då de i kön idag hyr en 
parkeringsplats i garaget. 

Styrelsens svar på motion 1: 

Styrelsen tackar motionärerna för en intressant motion i en fråga som engagerar många och 

även har diskuterats I styrelsen. Det är värt att göra stämman uppmärksam på att vårt 

garage ägs av bostadsrättsföreningarna Fredriksdalskajen och Fredriksdals brygga som en 

gemensamhetsanläggning, och eventuella förändringar i garaget måste fattas av båda 

stämmorna och/eller styrelserna gemensamt.  
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Att investera i ytterligare elbilsplatser kräver flera beslut gällande bl.a. laddstandarder, 

finansiering, debiteringssystem, och strömmatning. Det är också en investering som samtliga 

medlemmar bidrar till, inte bara de med garageplats. På grund av komplexiteten och det 

omfattande utredningsbehovet har styrelsen i dagsläget inte bedömt det realistiskt att 

prioritera denna fråga. De två föreningarna som äger parkeringsgaraget har regelbundna 

möten om skötsel och utveckling av garaget och där kan även behovet av att utöka antalet 

elbilsplatser diskuteras. 

Drift och skötsel av garaget sköts av företaget Parkman, som också ansvarar för 

administration kring uthyrning av garageplatser. Det finns idag ett antal elbilsplatser i vårt 

garage, och den som är intresserad av en elbilsplats anmäler detta till Parkman. Parkmans 

åtagande är reglerat i ett flerårigt avtal, vilket också begränsar vad styrelsen kan uppdra åt 

Parkman att göra. Styrelsen är av uppfattningen att i det inte får någon effekt att verifiera 

köplatser. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen föreningsstämman 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 2: Installera eluttag i garaget och andra allmänna utrymen 

av Hanna Mermon, Hammarby allé 11 (6073) 

 

Det bör göras en kartläggning av behov av eluttag i allmänna utrymen. Exempel på behov: 

 Eluttag i garaget på MC platser för att kunna underhållsladda batterier under 

vinterhalvåret. Tillgång till el kan även behövas vid reperations- och 

underhållsarbeten. 

 Eluttag i trapphusen samt källaruttrymmen för städning. 

 Eluttag i cykelförrådet för laddning av batterier. 

Styrelsens svar på motion 2: 

Styrelsen tackar för motionen, som delvis pekar på något som även styrelsen påpekat för 

Skanska, nämligen att bristen på eluttag i trapphus m.m. försvårar våra städentreprenörers 

arbete. Denna fråga är något som diskuteras i styrelsens diskussioner med Skanska. Vad 

gäller frågan om eluttag för laddning av elfordon i bil- och cykelgarage hänvisas delvis till 

svaret på motion 1. Det kan tilläggas att detta även är en fråga om i vilken omfattning 

innehavare av elfordon ska ha tillgång till el som en fri nyttighet eller mot debitering, och hur 

en sådan debitering i så fall ska gå till.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen föreningsstämman 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 3: Styrelsens medlemskommunikation 

av Andreas Lindberg, Hammarby allé 11 (6041) 

 

I en stor bostadsförening är det mycket viktigt med fungerade information och välfungerande 

kommunikationsvägar. 

Under det gångna året har det informerats minimalt om vilka som sitter i styrelsen och om 

vad styrelsen jobbar med.  

Det har också varit svårt att få kontakt med styrelsen och besked i olika frågor. Flera 

medlemmar har vittnat om att det har tagit många månader innan de har fått svar på sina 

frågor till styrelsen och ibland har de inte fått något svar alls.  

För att förbättra föreslås: 

Information: 

1) Förteckning över styrelsen och eventuella roller bör finnas på tavlan i entrén.  

2) Månatlig informationsbrev om vad som händer i styrelsen och föreningen och eventuella 

uppdateringar gällande utestående frågor (tex inglassningar på innergården, futtag för elbilar, 

garagestädning, Skanskas åtgärder av tex rinnande puts på fasad osv)  

3) Ett-två stycken informationsmöten per halvår utöver stämman där styrelsen informerar och 

medlemmar kan komma med frågor.  

Kommunikation 

6) Mål bör vara att inkomna frågor ska besvaras inom 2 veckor.  

7) Ärendehanteringssystem för inkomna frågor bör skaffas så att inte frågor glöms bort, 

hamnar mellan stolarna eller inte följs upp. Tex finns verktyg som Kundo mail, Zendesk mfl. 

Det är viktigt att olika personer kan tilldelas ärenden utefter ansvarsområde och att frågor 

delegeras så att inte en person ska behöva svara på alla frågor och därmed bli en flaskhalls. 

Styrelsens svar på motion 3: 

Styrelsen tackar för motionen, som lyfter flera angelägna frågor om information och 

kommunikation inom vår förening. 

Styrelsens primära kommunikationskanal är hemsidan, www.fredriksdalskajen.se, där 

medlemmar informeras om aktuella frågor i föreningen och där det även finns svar på vanligt 

förekommande frågor i en A-Ö-sammanställning. Därtill delar styrelsen ca 3–4 gånger om 

året ut informationsblad i medlemmarnas brevinkast som kompletterar den information som 

lämnas på hemsidan. 

Information om vilka som sitter i styrelsen publicerades på hemsidan den 28 maj 2018 dvs. 

sex dagar efter stämman. På hemsidan finns även kontaktuppgifter till styrelsen. 

Som komplettering till detta finns en Facebooksida ("Fredriksdalskajen") som startats av en 

enskild medlem, och där styrelsen också är aktiv, besvarar frågor osv.  

Styrelsens ambition är att inkomna frågor ska besvaras utan onödigt dröjsmål, men 

beroende på frågans karaktär kan svaret ibland dröja längre. Förslaget om införandet av ett 

ärendehanteringssystem är något kommande styrelse bör ta med sig i sitt arbete. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen föreningsstämman 

att anse motionen besvarad. 


