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KALLELSE
till
Ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 11 december 2007.

Bostadsrättsföreningen HUMLEBOET 17 i Vasastaden Stockholm

Kallelse till HSB:s bostadsrättsförening
Humleboet 17:s ordinarie föreningsstämma
Dag: Tisdagen den 11 december 2007 Tid. 19.00
Plats: Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan.
Entré via gårdsentrén mot trädgården – Hedemoratäppan.
Föreningen bjuder på kaffe eller te med tillbehör.
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Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Upprättande av förteckning över närvarande och röstberättigade medlemmar
Val av två personer som justerar protokollet och räknar röster
Fråga om kallelsen skett på behörigt sätt
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat – och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut med anledning av föreningens resultat
Fråga om arvoden till:
a. styrelsen
b. revisor
c. hustomte
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av föreningsrevisor och suppleant
Val av valberedning
Information från styrelsen
a. El-arbetena
b. Bredband och TV
c. Arbete med omvandling av marknära lokaler till bostäder
d. Renovering av gemensamhetslokalen
e. Trädgårdarnas underhåll
Uppföljning av motioner från årsmötet 2006
a. Sänkning av månadsavgiften fr o m 1 januari 2007
b. Rättvisare avgiftsfördelning
c. Grundlig rengöring av trappuppgångar och tvättstugor
d. Uppfräschning av väggarna i trappen Hedemoratäppan 1
e. Säkerhetsdörrar
Motioner till stämman
a. Sammanslagna lägenheter
b. Försäljning av trapphusytor
c. Störande ljud
d. IT-infrastruktur, frånvaroavgift, arbetsplikt, energisparlampor
e. Hembud vid försäljning av lokalytor
Övrigt
Stämmans avslutande

RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämman har varje ledamot en röst. Äger flera medlemmar samma bostadsrätt
gemensamt har de tillsammans en röst. Röstberättigad är medlem om den har fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen.
Varmt välkomna önskar styrelsen för bostadsrättsföreningen Humleboet 17!

Motioner och styrelsens yttrande över motionerna
1. Sammanslagna lägenheter
2. Försäljning av trapphusytor
3. Störande ljud
4. IT-infrastruktur, frånvaroavgift, arbetsplikt,
energisparlampor
5. Hembud vid försäljning av lokalytor

Motion 1: Motion rörande sammanslagna lägenheter
Styrelsen håller med om att fler större lägenheter borgar för ett långsiktigt boende och att
den nuvarande situationen är något märklig. Samtidigt har föreningen haft ökade
kostnader, senast i samband med elrenoveringen, som måste beaktas när ett nytt andelstal
räknas fram. De juridiska samt skattemässiga aspekterna, både för de boende och för
föreningen måste också utredas.
•

Styrelsen yrkar därför på att motionen bifalles och att frågan utreds i samband
med en genomgripande förändring av den ekonomiska planen.

Motion 2:
1. Förslag om att ge styrelsen mandat att löpande upplåta trapphusytor
som komplement till bostadsrätterna
Förslaget om att upplåta trapphusytor till intresserade bostadsrättsinnehavare, och därigenom
öka föreningens intäkter, skulle kunna vara av intresse för föreningen och dess medlemmar.
Innan ett beslut kan fattas, som ger styrelsen mandat att upplåta kontrakt på dessa ytor, krävs
dock en fördjupad förstudie som visar på kostnader, intäkter, intresse från medlemmar, om det
krävs bygglov, om el- och teleledningar påverkas vid en ombyggnad osv.
Viktigt att beakta är också att ombyggnader av det slag som motionen beskriver, sannolikt
kommer att innebära olägenheter för samtliga boende i berörda trapphus. Detta talar emot att
styrelsen löpande ska kunna upplåta trapphusnischer. Kanske bör man i stället samordna
dessa ombyggnader till ett och samma tillfälle för respektive trapphus? För att säkerställa
standarden samt att trapphusens ursprungliga gestaltning och dess ytskikt bevaras i
överensstämmelse med befintligt skick, kan det eventuellt också vara lämpligare att
föreningen står för ombyggnaden och sedan tar ut kostnaderna från dem som valt att bygga in
trapphusytan. På detta sätt undviker man att var och en anlitar olika entreprenörer, som
kanske utför arbetet med skiftande kvalitet. Om föreningen står för ombyggnaden slipper man
också diskussioner med den boende om huruvida det utförda arbetet uppfyllt de krav som
ställs på ombyggnaden. Ovanstående frågor måste redas ut innan ett beslut fattas.
Förslaget tas emot med intresse, men kräver vidare undersökning och diskussion.
Styrelsen yrkar därför på att förslaget i dess nuvarande form avslås.

Svar på motion tre
Betr. störande ljud i fastigheten.
Styrelsen vill först beklaga de olägenheter vilka drabbat dig. Självklart skall ingen få sin
nattsömn störd klockan tre på morgonen. Dina förslag till regler för arbeten i lägenheterna
finner styrelsen dock alltför långtgående.

Styrelsen yrkar därför avslag på din motion och hänvisar till föreningens gällande
ordningsregler vilka säger att tystnad skall råda i fastigheten från kl 22.00 till kl 06.00

MARCO TER HAAR ROMENY

Rodabergsbrinken 16
Lagenhet 82
087664553
marco@mimecom.net

FORSLAG TILL ARSSTAMMAN 2007 HUMLEBOET 17
(Jag ber om overseende med avsaknanden av svenska tecken i foljande forslag)
1. Forslag om battre it-infrastruktur for bostadsrattsforeningens medlemmar.
Alla foretag jag nagonsin haft inblick i har haft en e-post-lista for anstallda att lufta ideer och/eller klagomal samt
for att pa ett enkelt satt kunna sprida information. Var bostadsrattsforening ar i mangt och mycket ett foretag med
samma behov av informationskanaler. Jag har tidigare foreslagit att en officiell e-post-lista och en wiki upprattas
men styrelsen ansag att en sadan lista hade behov att modereras. Jag vill aterigen ta upp fragan till diskussion
huruvida fordelarna med informationsutbyte uppvager risken att ett inflammatoriskt meddelande eller felaktig
information nar medlemmarna och eller styrelsen (vilket var argumentet emot en publik e-post-lista). Bland mina
argument
2. Forslag om avgift for att inte medverka vid staddagarna
Uppenbarligen sa ar fa medlemmar deltagande vid vara tva staddagar, men mycket vore vunnet om fler deltog.
Inte bara som extra arbetskraft, utan aven rent psykologiskt som en paminnelse om medlemsskapet i var forening. En avgift pa - sag - 500 kronor, skulle forhoppningsvis forbattra deltagarsiffrorna samt inbringa en inkomst
som garna far anvandas till nagot rekretivt inkop -- leksaker till barnen, utemobler, pingisracket... Avgiften kan
forslagsvis annuleras av styrelsen i enskilda fall dar sjukdom eller liknande hinder gor det omojligt att deltaga.
3. Forslag om obligatoriskt arligt sidoprojekt for varje medlem
Om alla i foreningen varje ar atog sig ett sidoprojekt sa skulle manga problem vara losta. Det kan vara enkla
uppgifter som inte hann goras under ordinarie staddagar som att sopa eller dammsuga vindskorridorer, mala
balkongracken i sitt trapphus (eller granntrapphuset!) eller se till att alla dorrar har oljade gangjarn. Det kan vara
att undersoka och rapportera om vilka planer Stockholms Stad har med de publika parkerna i omradet. En
checklista over vilka projekt som ar aktiva for aret skulle kunna finnas pa en wiki (se forslag om it-infrastruktur)
med information om vem, vad, huruvida de behover en hjalpande hand etc.
Forstatt ar att det ar en omojlig uppgift att verkligen folja upp att projekten utfors eller att alla medverkar, sa i viss
man blir detta pa frivillig basis, men som en klausul i foreningsstadgarna tas det forhoppningsvis i beaktning av
medlemmar som vill ha ett gott samvete!
4. Energisparlampor i alla publika utrymmen, ekologiskt medvetna inkopsbeslut
Jag foreslar att nar inkop av nya glodlampor skall goras, energisparlampor kops istallet. En gradvis overgang till
energisparlampor kanske kostar foreningen en liten slant mer an vad vanliga lampor gor, men vi borde aven som
forening gora vad som kan goras for att minska energiforbrukningen. Energisparlamporna ar idag sa pass
avancerade att det ar svart att skilja dess ljus fran vanliga lampor. Jag hoppas givetvis att detta forslag ar ogiltigt
eftersom forhoppningsvis implementeras det redan.

Hogaktningsfullt,
Marco ter Haar Romeny, lagenhet 82

Motion 4: Diverse
1. Förslag om bättre it-infrastruktur för bostadsrättsföreningens
medlemmar.
Bostadsrättsföreningen har idag en hemsida som används för kommunikation av viktiga
meddelanden till medlemmarna. Styrelsens inställning är att upprättandet av en ”Wiki” för
föreningen äventyrar hemsidans status som officiell informationskanal till medlemmarna. En
eventuell ”Wiki” skulle även på samma sätt som en officiell e-post-lista behöva övervakas
och modereras av styrelsen för att utesluta att eventuell felaktig information sprids och befästs
bland föreningens medlemmar.
Styrelsen yrkar därför att förslaget avslås.

2. Förslag om avgift för att inte medverka vid städdagarna
Att engagera medlemmarna är alltid en viktig fråga för vår förening och att alla inte deltar på
städdagarna är, precis som motionären påpekar, uppenbart. Införandet av en avgift skulle
säkerligen öka detta deltagande men enligt kapitel 7 § 14 bostadsrättslagen är detta inte
tillåtet.
Styrelsen yrkar därför att förslaget avslås.

3. Förslag om obligatoriskt årligt sidoprojekt för varje medlem
I dagsläget är det styrelsens uppgift att planera och genomdriva de projekt som krävs för att
hålla fastigheten i gott skick. Medlemmar som inte sitter i styrelsen är alltid välkomna att
komma med förslag på projekt som man vill ska genomdrivas eller som man själv vill
genomdriva. Denna typ av arbete har dock hittills helt byggt på ideella engagemang och
styrelsen är inte av uppfattningen att en annan arbetsform än den ideella skulle gagna
föreningen.
Styrelsen yrkar därför att förslaget avslås.

4. Energisparlampor i alla publika utrymmen, ekologiskt medvetna
inköpsbeslut
Energisparlampor är ett sätt för föreningen att reducera både sina energikostnader och sin
eventuellt negativa inverkan på miljön. Styrelsens inställning är at detta bör implementeras i
de fall där det är möjligt.
Styrelsen yrkar därför att förslaget bifalles i princip.

Motion 5: Hembud vid försäljning av marknära lokaler

I föreningen finns nu 3 ytor som är aktuella att avyttra som nya lägenheter, i dessa fall har det söks och
beviljats bygglov för en liten etta invid lilla gården och två mindre tvåor vid stora gården. Enligt tidigare
stämmobeslut skall dessa avyttras på den öppna marknaden med hjälp av mäklare. Styrelsen anser
därför att den medlem som vill förvärva någon av dessa lägenheter får möjlighet till detta genom den
externa försäljningen. En komplicerad situation kan också uppstå där två eller fler medlemmar önskar
nyttja samma ”hembudsrätt”.
Styrelsen yrkar därför att motionen avslås
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Årsredovisning
Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening HUMLEBOET 17 i Stockholm redovisar verksamhetsåret
1 september 2006 - 31 augusti 2007.
Förvaltningsberättelse
Föreningen bildades den 1 oktober 1925 och registrerades den 7 mars 1925. Föreningen äger och
förvaltar fastigheten Humleboet 17. Byggnaderna är fördelade över två kvarter som sammanbinds
av en portik, genom vilken stadens gatumark går. Våra hus och vår utemiljö är kulturskyddade.
Fastigheten omfattar följande adresser:
· Falugatan 16 och 18.
· Hedemoratäppan 1 och 2.
· Rödabergsgatan 2 och 4.
· Rödabergsbrinken 10, 12, 14 och 16.
Samtliga av föreningens 136 lägenheter upplåts med bostadsrätt. Några av lägenheterna är
sammanslagna, vilket innebär att antalet hushåll är 122 stycken. Inom fastigheten finns 11 lokaler
som upplåts med hyresrätt. Lokalerna är anspråkslösa och ligger vända inåt gårdarna. Ett flertal har
källarfönster med enkelglas, några saknar fönster och fyra stycken har fullstora fönster.
Organisationsnummer: 70 20 00-9150
Medlemmar
Förutom HSB Stockholm och HSB Stockholms styrelseledamöter har föreningen 179 medlemmar.
Styrelse
Vid ordinarie årsstämma den 11 december år 2006 valde föreningsstämman följande
styrelsemedlemmar:
Ordinarie:

Namn

Mandatperiod

Post /ansvarsområde för 06-07

Frida Boethius

2 år

Barbro Brobeck

2 år

Matts Jenelius

2 år

Jon Ullmark

2 år

trädgårdsansvarig
Vice sekreterare, ansvarig boendepärmen,
portregister,
Kassör

(fyllnadsval)

Bo-Erik Gyberg

1 år

Sekreterare

(fyllnadsval)

Boel Karlin

1 år

Hemsidan

(fyllnadsval)

Fredrik Sydhoff

1 år

Vice ordförande, lokalansvarig

Henrik Blennow

2 år

lägenhetsöverlåtelser och
andrahandsuthyrningar

Viktor Hansson

1 år

Suppleanter:

(fyllnadsval)

Brf Humleboet
702000-9150

2(12)

Av HSB har Thomas Odelius utsett som ordinarie ledamot och Björn Carlsson som suppleant.
På tidigare tvåårigt mandat har Svante Rohlin kvarstått i styrelsen. Vid konstitueringen den 19
december 2007 utsågs Svante Rohlin till ordförande.
Under mandatperioden har Frida Boethius lämnat styrelsearbetat p.g.a. flytt från föreningen.
Sedan föregående stämma har styrelsen hållit tolv protokollförda möten, som samtliga varit
beslutsföra.
Revisorer
Till föreningens revisor valdes Mats Wikström med suppleanten Birgitta Klevfelt, bägge på ett år.
Auktoriserad revisor har varit Hans Kypengren (BoRevision).
Valberedning
Till valberedning utsåg stämman Ylva Larsson (sammankallande) Joakim Skog och Sara Tuncel,
samtliga på ett år.
Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket/PRV 1993-05-18.
Lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrningar
Under verksamhetsåret har 22 lägenhetsöverlåtelser skett (18 föregående år). Det genomsnittliga
kvadratmeterpriset har varit 49.793 kr/kvm (41.996 kr/kvm förra året). Dessutom har styrelsen
beviljat 5 st andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa
bostadsrättslagen. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel
tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte
själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt
är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning, om
lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand.
Fastighetsförvaltning
Hustomte för föreningen har varit Rune Andersson. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av
ISS Ekonomiförvaltning AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av styrelsen och om behov funnits
upphandlats av underentreprenörer. Fastigheten är försäkrad i HSB:s Försäkring för
Bostadsrättsföreningar.
Ekonomi
Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt
stadgarna är stämman. Reservering har skett under året med 100.000 kronor och ianspråktagande
med 0 kr

