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2019
Brf Imatra

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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Valberedningen förslag till stämman 2020

Akalla 2020-03-27

Bakgrund till förslaget
Valberedningens startade arbetet den 2;a januari. Därefter har samtliga förtroendevalda intervjuats i
styrelsen. Intervjuerna slutfördes den 15;e mars. Parallellt har arbetet med att rekrytera nya som varit
beredda att åta sig ett styrelsearbete. Detta slutfördes också den 15:e mars.
Rekrytering till styrelsen har gjorts genom personlig rekrytering genom kontakter.
Efter utbrottet av Coronavirus, var det som att dra ner en rullgardin. Det blev svårare att knacka dörr och få
prata med de boende om styrelsearbetet.
Vi har även haft en dialog med delar av styrelsen för att uppnå målet med att få ett fungerande lag som
gemensamt kan utveckla styrelsearbetet i föreningen.

Förslag till arvode
Att arvode till styrelsen under 2020 skall utgå med 5 inkomstbasbelopp och fördelas mellan ordinarie och
suppleanter.
Att arvodet för revisorerna år 2020 skall utgå med ½ inkomstbasbelopp.

Valberedningen överlåter till stämman att besluta om valberedningens arvode
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsen lämnar förslag till valberedningens arvode för
nästkommande år.

Förslag till styrelse
Att föreningsstämman väljer 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ett år återstår på mandatperioden
Mimmi Wiktorsson
återstår 1 år
Marcus Holmgren
återstår 1 år

Ordinarie omval
Christer Modin
Linda Rebane
Jonte Eriksson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Suppleanter, nyval
Irina Strandberg

nyval 1 år

Suppleanter, omval
Maria Enander

omval 1 år

Revisorer, omval
Marie Hakkarainen

omval på 1 år

Valberedningen har bestått av, alla står till förfogande för omval
Hans Ringdahl
- sammankallande, omval 1 år
Lena Ringdahl
- omval 1 år
Abdulla Kadir-Danzas
- omval 1 år

Motioner 1-11

2020-02-17

Förbjuda obehöriga tillträda till föreningen fastighet garage och gårdar. Genom
att sätta skyltar med text privatområde på in och ut till gårdarna för att förhindrar
obehöriga att vistas på vara gårdar och minska risken for inbrott samt lättare for
securitasvakterna och polisen att ingripa av icke boende som vistas på vara
gårdar med hänvisning till skyltar. Det har kostar inte mycket men tryggar våra
boende från icke behöriga som vistas på vara gårdar.

Jarahmadzaie

Svar:
Gårdarna är att anses vara allmän plats. Tillträde till garagen kräver
behörighet.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 2-11

2020-02-17

Stoppa dumpningen av grova sopor i trapphuset och i källaren vilket kostar stora
summor i onödan. Styrelsen får klagomål och rapport vilka av boende som
dumpar sina grova sopor borde bötfälla den skyldiga och inte nöja sig med att
satta gula lappar vilket leder ingenvart och att fastighetsskötarna forsla bort de
kostar mycket vilket leder till avgifthöjningar och onödiga kostnader. Den
skyldiga måste står för kostnaderna och på så sätt lag och ordning ska råda.
Jarahmadzaie

Svar:
Vi vill tacka motionslämnaren för att vilja ha ordning och reda i våra
gemensamma utrymmen. Men detta kan inte anses vara en motion, utan mer som
ett klagomål på boende som inte kan hålla rent efter sig. Klagomål hanteras av
HSB:s förvaltningskontor.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 3-11

2020-02-17

Sabotage och skadegörelse på föreningensfastighet kostar enorma summor vilket
kan man förhindra och förebygga. Styrelsen får rapport klagomål om vilka som
står för sabotage och skadegörelse som borde polisanmälas samt den skyldiga
ska står för utryckning av jour och reparationer för skadegörelse samt får en
varning som på det sättet minska onödiga kostnader och avgifthöjningar.
Jarahmadzaie

Svar:
Styrelsen kan konstatera att skadegörelsen på våra fastigheter har minskat
under senaste åren. Tvärt emot vad motionslämnaren påstår. Kan bero på det
bedrivs ett effektivt arbete emot klotter och skadegörelse. Detta kan inte anses
vara en motion, utan mer som klagomål och påståenden utan underbyggnad.
Klagomål hanteras av HSB:s förvaltningskontor.
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 4-11

2020-02-17

Det är en stor problem med störningar och olovliga andrahandsuthyrningar.
Styrelsen får mycket klagomål om störningar på grund av många bor i en liten
bostad som ämnat för en eller två personer men det bor ett tiotal vilket kostar
enorma summor oss andra borättsinnehavare mycket störningar in/ut springande
hela tiden slitage på fastigheten värme och el kostnader för det är många som
lagar mat och duschar och risk for inbrott störningar med mycket annat. En del
driver catering massmatlagning tvätteri vilket är inte tillåtet och styrelsen får
rapport och klagomål om detta men har inte vidtagit några åtgärder. Det har
kostar enorma summor för föreningen vilket leder till avgifthöjningar för oss
borättsinnehavare.
Jarahmadzaie

Svar:
Det är allmänt känt att otillåtna andrahandsuthyrningar är ett problem som kan
vara svåra att komma åt. HSB:s förvaltare och styrelsen arbetar i nära
samarbete med att minska antalet otillåtna andrahandsuthyrningar.
Då ett konkret yrkande saknas kan detta inte anses vara en motion, utan mer
som ett klagomål. Klagomål hanteras av HSB:s förvaltningskontor.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 5-11

2020-02-17

Det är på tiden att styrelsen sätter bommar i infarten på gårdarna för att
förhindra biltrafiken till gårdarna vilkets skadar garagetaket gårdstenar träräcket
runt gräset buller och störningar trots att det star skyltar men ingen bry sig och
anda kör in på gårdarna om man ringer till securitas p-böter det dröjer länge och
da har personen åkte iväg att satta bommar förhindrar biltrafiken till gårdarna
samt sparar enorma summor som på grund av bil vibrationer garagetaket får
sprickor vilket leder till stora kostnader for reparationer.
Jarahmadzaie

Svar:
Detta är i princip samma motion (motion 1-2019) som togs upp vid förra
årsstämman. Då avslogs den med följande motivering.
”Det är korrekt att innergårdarna inte är byggda för tunga fordon. Däremot har det vid undersökningar
inte visat sig några sprickor. Däremot måste nyttotrafik som snöröjningsfordon, städfordon, fordon för
trädgårdsskötsel samt ambulansbårar, pirror, barnvagnar, rullstolar och annat ta sig in utan problem.
Just nu står vi kanske inför en renovering av tätskiktet på gårdarna, det utförs mätningar och
undersökningar på hur omfattande detta arbete kan bli. Innan vi får svar på det vill vi inte lägga pengar
på nya bommar. Till våren när det är städat flyttas de vanliga betongklossarna tillbaka. När det är dags
att gå vidare kan bommar vara en bra lösning som bör vägas mot andra lösningar”.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 6-11

2020-02-17

Styrelsen måste komma med tydlig bestämmelse för att spara lidande och
störningar. Det är många som i ditt och datt renoverar sina borätter i vilket tid
som helst ibland ända till kl:23 -24 på kvällar som borrar i betong och bankande
sju dagar i veckan utan hänsyn till spädbarnfamiljer och äldre sjuka. Det har
leder till onödiga utryckningar av securitas störningsjour som kostar mycket vid
varje utryckning. Styrelsen måste komma med tider som är tillåtna för
renoveringar av borätter till exempel:
Borrning i betong mellan kl: 10-14 vardagar
Lör-Sön mellan kl: 12-14
Vanliga renoveringar av borätten vardagar må-fre mellan kl: 08-16
Lör-sön mellan kl: 11-15
Jarahmadzaie

Svar:
Följande tider gäller idag för bullrande renoverings och reparationsarbeten.
Vardagar 8.00 - 17.00
Lördag & söndag 10.00 – 16.00
Icke bullrande arbeten får förekomma efter 20.00
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 7-11

2020-02-17

For att förhindra och förebygga inbrott styrelsen har fatt rapport klagomål att det
är många obehörig springer in i garagen fastän personer saknar garageplats men
ändå har tillgång till tagg för att tillträdda och vistas i garagen. Styrelsen har
också fått rapport och klagomål att ta bort behöriga av taggar till alla hus på
gården och taggen ska ge tillträdda till den port som borättsinnehavaren bor samt
tvättstugan och inte till alla andra hus. För att förebygga inbrott ofredande
störningar sabotage och skadegörelse.
Jarahmadzaie

Svar:
Alla boende på samma gård har tillgång till garagen för att kunna ta sig till
tvättstugan. Anledning är då främst att äldre skall kunna gå till tvättstugan via
garagen för att slippa snö och is på vintern. Så blev det beslutat när tagg
systemet installerade. Så skall det förbli.
Att det skulle vara stora problem med inbrott, störningar, sabotage och
skadegörelse via våra garage är inte längre ett stort problem. Om det så skulle
vara så är det något som HSB:s förvaltare hanterar. Detta är en ordningsfråga
och kan inte anses vara en motion då ett yrkande saknas.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 8-11

2020-02-17

Föreningen förlorar stora summor på grund av ohyrda garageplatser. Det är en
femtedel av garageplatserna som är tomma och ohyrda på grund av hög hyran.
Styrelsen har fått rapport och klagomål om detta men har inte vidtagit några
åtgärder. För att fa bukt med problemet så det ska kosta mellan 400- 500 kr for
borättsinnehavare och mera för extern så många kommer att hyra garageplatser
som idag parkerar på gatan och föreningen kommer att fa in mellan 50000 till
60000 kr varje månad vilket är mycket pengar varje år.
Jarahmadzaie

Svar:
Detta har tagits upp vid förra årsmötet (motion 2 - 2019).
Avslogs då med följande motivering:
”Det senaste garaget nr: 5 blev klar för återinflyttning efter renoveringen i maj 2017. Nästan två år
sedan. Renoveringen av alla garagen har pågått från september 2015 till och med maj 2017.
Vi har i dagsläget 38 st outhyrda garageplatser ej motorcykelgarage inräknat, vilket då ger en
hyresförlust på 24 700 kr/mån beräknat på 650 kr/mån.
Vid en sänkning till 500 kr/mån minskar intäkterna ytterligare med 19 000 kr vilket då ger en
hyresförlust på 43 700 kr/mån.

Principen har alltid varit att alla garagehyresgäster skall bära alla kostnaderna för garagen och inte
belasta bostadsrättsinnehavarna. Om inte kostnaderna täcks blir resultatet att alla boende i brf Imatra
med eller utan bil måste vara med och betala för inkomstbortfallet.
Då är det inte uteslutet att det kan bli tal om ev. avgiftshöjningar för alla boende för att täcka bortfallet.
Vinnarna blir då externa hyresgäster som då inte bor på brf Imatra och inte belastas med
avgiftshöjningar.
Observera rent historiskt så har brf Imatra aldrig har haft 100 % uthyrningsbeläggning av våra pplatser i garagen.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Motioner 9-11

2020-02-17

Trygghet styrelsen har fått rapport klagomål om att föreningen betalar höga
summor till securitasvaktbolaget man ser inte skymt av securitasvakterna. Man
har framfört till styrelsen att vakterna ska patrullera med hunden i garagen på
gårdarna och på vändzonen som ofta är en tillhåll for kriminella som samlas där
och utför sina affärer. Det finns ingen telefon nummer som man kan ringa till
securitas vakterna förutom störningjour som bara kommer om det är liv så vad
är meningen att betala stora summor till vaktbolagen som inte är tillgängligt. Vi
betalar för tjänster som inte är tillgängligt.
Jarahmadzaie

Svar:
Liknande motion (motion 9-2019) lämnade motionsskrivaren in till förra
årsstämman. Den avslogs då med följande motivering.
Yrkande saknas. Föreningen anlitar Securitas för områdesbevakning. Styrelsen
har förhandlat så att vi har ytterligare rondering med hund varje dag till samma
kostnad som tidigare.

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 10-11

2020-02-17

Många har installerat motordriven köksfläkt vilket är inte tillåtet som gör att
takfläkten inte klarar hög luftflöde vilket leder till att takfläkten låter mycket och
går sönder. Detta medför höga kostnader i onödan som leder till avgifthöjningar
för takfläkten kostar mycket. Det är bara kupan utan motordriven som är tillåten
att installera i köket. Man kan råd fråga fastighetsskötaren vilket kan ge
information.
Jarahmadzaie

Svar:
Föreningen utför var 6 år lagstadgad OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
Då ställer man in ventilation samt identifierar vem som har motordrivna
köksfläktar. Vid detta tillfälle anmodas då boende att de måste byta ut
motorfläkten till en spiskåpa utan motor. Att motordriven köksfläkt skall vara
skadlig för takfläkten är ett påstående taget ur luften. En motordriven köksfläkt
kan störa köksventilationen för andra boende som är anslutna till samma
ventilationsstam.
Yrkande saknas

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motioner 11-11

2020-02-17

Nedskräpningen av garagen cigarettfimpar snusrester fågelmat och skräp som
folk flyttar och lämnar rester efter sig utan att städa som kan vara grova sopor
eller vad som helst. Garagestädningen kostar mycket och årligen stor städas men
om folk slänger sitt skrap vilket leder till att alla straffas genom avgifthöjningar
trots att de inte har varit i garagen. Nedskräpningen drar in gnagare vilket
belastas föreningen ekonomi städning och sanering i onödan. Det står klart och
tydligt vilka skyldigheter borättsinnehavarna har när man tecknar avtal. För att
dra ner på kostnaderna alla måste bidra hjälpa till och på så satt skapa en trivsam
bomiljö for boende barnfamiljer äldre och alla
Jarahmadzaie

Svar:
Det är bra att motionsskrivaren tar upp denna ordningsfråga om nedskräpning i
garagen. Att genomföra en garagestädning en gång om året är ett måste av
hygieniska skäl. Annars skulle garagen bli alldeles för nersmutsade. Vi skulle
tjäna på om alla kunde hjälpa till med att hålla garagen rena och inta kasta
papper, snus och annat skräp i garagen. Vad vi känner till så har det inte
rapporterats att det förekommer gnagare i garagen. Som sagt det vore bra om
alla kunde hjälp till att hålla garagen rena så blir det betydligt trevligare.
Yrkande saknas
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen

Motion nr: 12
Gemensam upphandling av nya fönster
Gör det enkelt för medlemmar i föreningen att byta ut fönstren i sina lägenheter
för att förbättra husets energimärkning, minska uppvärmningskostnaderna och
öka marknadsvärdet. De nuvarande fönstren är omoderna och det drar kallt från
dem. Detta drar ner boendekomfort och värdet på lägenheten.
Imatra borde kontakta flera olika fönstertillverkare för att ta fram ett
grupperbjudande för nya energieffektiva fönster. Företaget ska ha ett bra
erbjudande med ett enklare och ett dyrare alternativ, till exempel PVC och trä.
Utsidan ska vara i linje med hur de nuvarande fönstren ser ut. Efter att ett förslag
tagits fram ska det meddelas till de boende i föreningen som då har möjlighet att
anmäla intresse för att byta sina fönster. Om någon efteråt bestämmer sig för att
de vill byta sina fönster så är det enkelt att visa dem till samma företag igen.
Yrkar att Imatra tar fram ett grupperbjudande för att byta till nya energieffektiva
fönster.
Med vänliga hälsningar,
Zlatomir Iliev och Linda Andersson

År 1997 - 1998 renoverades alla fönster och balkongdörrar på brf Imatra.
Bedömmer att detta inte är så enkelt som motionsskrivaren påstår med att
enskilda boende själva skall få utföra fönserbyten. Anledningen är att våra hus
är K-märkta. För att få byta fönster kommer det att krävas bygglov.
Byggnadsnämden och skönhetsrådet är mycket restriktiva på att förändra
fastigheterna exteriört. Därför är det mest troligt att alla fönster i samtliga
fastigheter måste bytas vid ett och samma tillfälle efter att föreningen har fått ett
godkännt bygglov. Det kan då bli mycket kostsamt. En avgifthöjning kan då inte
uteslutas. Fönsterbyten finns inte i dagsläget med i underhållplan.
Svar:
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen avser att sätta in fönsterbyte i
underhållsplan.

Motion Nr: 13

Svar på motion 13:1
Föreningen är delägare med 3 % i HUA
sopsugsanläggning. Det är här våra hushållssopor tas om hand. De har i dagsläget ett ansvar att utarbeta hur matavfall
skall sorteras efter 2023.
Vi har inte möjlighet att ta hand om och
kompostera matavfall i vår återvinningsstuga, Vi måste avvakta de krav och anvisningar som kommunen kommer med.

Svar på motion 13:2
Att sätta solceller på våra fasader är i
princip omöjligt då våra fastigheter är
K-märkta. Exteriört skulle ett sådant ingrepp bli alldeles för stort byggnadsnämnden och skönhetsrådet skulle troligen inte ge tillstånd för det.
Orsak är att de redan har avslagit vår
ansökan om kollektivt bygglov att glasa
in våra balkonger. Vilket då måste anses
vara ett mindre ingrepp än att montera
solceller på fastigheternas fasader.
Alternativ att ha solceller på taken är en
tveksam investering då återbetalningstiden ”Pay off tid” för en sådan investering kan bli upp emot 10 år innan den
kan gå med vinst.

—————————————————————————————————————
Styrelsen anser frågan besvarad.
A; Styrelsen yrkar avslag på motion 13:1
B; Styrelsen yrkar följande på motion 13:2, att studera möjlighet för
installation av solceller på taken.

Fullmakt
Varje medlem har en röst
Om flera medlemmar 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 bostadsrättsinnehavarens ……………………………………………………

Lägenhetsnummer ………………. Helsingforsgatan nr: ,,,,,,,,,,,,,,,,, i brf Imatra

Bostadsrättsägarens egenhändiga namnteckning
……………………………………………………………………………………….…………
(Namnförtydligande) …………………………………………………………………….......
(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

