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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 2016-04-28 

Valberedningens förslag till styrelse 2016-2017 
Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av sex ordinarie 
ledamöter och en eller två suppleanter, som utses av föreningens 
medlemmar. Orsak: Elin E behöver göra en paus en del av året, då 
vi behöver Mimmi W. som ordinarie för ekonomin. 

Ordinarie: 
Christer Modin omval 2 år                                           
Marcus Holmgren omval 2 år 
Mimmi Wiktorsson nyval 2 år 
 
Kvarstår som ordinarie: 
Roland Lytterstedt 1 år 
Elin Eckerman 1 år  
John Eriksson 1 år    
 
Suppleanter:  
Emil Lindberg omval 1år 
Eventuellt nyval 1 år 

 
Revisorer:  
Gunnar Andersson, ordinarie, omval 1 år 
Inger Baarman, suppleant, omval 1 år 
 

Valberedningens förslag till arvode att fördela inom styrelsen är, 
som föregående år, 4½ prisbasbelopp för sex ordinarie och två 
aktiva suppleanter.    

Revisorn föreslås få ½ prisbasbelopp.  
Valberedningens arvode är ¼-dels prisbasbelopp 
 

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

 

3 of 23



Motioner 
 
Motion 1-2016, Lite piska och morot från Irene Westerberg 
 
Bakgrund 
Inför en avgifthöjning på mellan 50 och 100 kronor för att bekosta nedskräpning och 
skadegörelse. Om detta upphör tas avgiften bort efter 3 månader utan skräp och 
skadegörelse. Återkommer problemen återkommer också avgifthöjningen. 
 
Svar: 
Styrelsen tycker att detta är ett mycket intressant förslag. Vi anser att man skall ta i 
mera för att få avsedd effekt emot nedskräpning och skadegörelse. En avgifthöjning 
på 200 kr skulle fungera bättre. 
 
Styrelsen yrkar på att rösta på följande alternativ  

A. Att anta förslag om avgifthöjning  
1: 50 kr per månad 
2: 100 kr per månad 
3: 200 kr per månad 

B. Att Inte anta förslaget om avgifthöjning 
 
 
 
Motion 2-2016, Askoppar från Irene Westerberg 
 
Bakgrund 
Sätt upp askoppar utanför portarna. Utanför Hg 29 används blomsterlandet och 
utrymmet mellan detta och väggen, även min uteplats som askkopp.  
 
Svar: 
Frågan om askkoppar har varit uppe tidigare och fick då avslag. Eftersom styrelsen 
verkar för att minska rökning så kan styrelsen inte verka för att askoppar sätts upp. 
Till detta så kommer troligen ny lag om rökning på allmän plats, på öppna matplatser 
vid och intill lekplatser. 
 
Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
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Org Nr: 716416-6519

HSB Bostadsrättsförening Imatra i Stockholm
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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) 
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