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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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Valberedningen förslag till stämman 2019 
 
Akalla 2019-03-04 
 
Bakgrund till förslaget 
 
Valberedningens startade arbetet den 25:e  januari. Därefter har samtliga förtroendevalda intervjuats 
i styrelsen. Intervjuerna slutfördes den 4:e mars. Parallellt har arbetet med att rekrytera  nya som 
varit beredda att åta sig ett styrelsearbete. Detta slutfördes också den 4:e mars. 
 
Rekrytering till styrelsen har gjorts genom personlig rekrytering genom kontakter. 
 
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. 
 
Valberedningen föreslår även ett ökat arvode till de förtroendevalda. 
Orsaken till detta är att fler och fler BRF går från ersättningar baserade på prisbasbelopp till det 
högre inkomstbasbeloppet. 
Detta innebär en ökning från 46 500kr till 64 400kr per/belopp. Detta motiveras med att arvodet för 
styrelsen har legat still de senaste tre åren. Samt att vi förstärker styrelsen med en ytterligare 
ordinarie ledamot. 
 
 
Förslag till arvode 
 
Att arvode till styrelsen under 2019 skall utgå med 5 inkomstbasbelopp och fördelas mellan 
ordinarie och suppleanter. 
 
Att arvodet för revisorerna år 2019 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 styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter, varav en ordinarie ledamot utses av 
HSB enligt stadgarna. 
 
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 omval 1 år 
 
Ordinarie nyval 
Linda Rebane  nyval 2 år 
Jonte Ericsson  nyval 2 år 
 
Suppleanter, omval 
Maryam Riazi  omval 1 år 
 
Suppleanter, nyval 
Maria Enander nyval 1 år 
 
Revisorer, omval 
Stefan Bäckström revisor   omval på 1 år 
 
Revisorer, nyval 
Marie Hakkarainen revisor   nyval  på 1 år 
 
Valberedningen har bestått av, en står till förfogande för omval 
 
Hans Ringdahl   – sammankallande, omval 1 år 
Marie Hakkarainen  - Går till att bli revisor 
Farengis Solaimari Zadeh - Väljer att sluta p.g.a. sjukdom! 
 
Står till förfogande för att väljas in till valberedningen 
 
Lena Ringdahl   -  nyval 1 år 
Abdulla Kadir-Danzas -  nyval 1 år 
 
 



Motion 1 – 2019 Bommar infart till gårdar  Jarahmadzaie F 
 
 
Bakgrund 
Föreningen kan bygga bommar för att förhindra biltrafiken till gården för att minska risken 
för sprickor i garagetaken som kommer att kosta hundratusentalskronor för att åtgärda. Det 
står skyltar vid ingången till gården men ingen bry sig och kör in på gården trots protester från 
boende som leder ingenvart. Föreningen har fått skriftlig, email och muntlig har man framfört 
detta i många år med bilder på bilar som körde på räcket skadade stenar men inga åtgärder 
från föreningens sida. När bilar kör in på gården så uppkommer vibrationer på garagetaken 
som leder till sprickor och det är vi andelhavare som kommer att bekosta kostnaderna i form 
av höjda avgifter vilket är onödiga men att sätta bommar kommer att kosta liten summa samt 
förebygga störningar av biltrafiken på gården. 
 
Yrkar att bommar monteras vid infarterna till gårdarna. 

 
 
Svar: 
 
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 svarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 

 



Motion 2 – 2019 Outhyrda garageplatser    Jarahmadzaie F 
 
 
Bakgrund 
Varje månad förlorar föreningen mellan 40-50000 kr på ohyrda garageplatser på grund av 
hyran är hög och många av andelhavarna avstår att hyra en garageplats och parkerar 
någonannanstans. Om hyran sänks till 400- 500 kr för andelhavare vilket kan leda till att alla 
garageplatserna kommer att bli uthyrda och föreningen omsättning blir nästan halv miljon 
kronor som går miste idag. Föreningen har fatt kännedom om detta via brev, email och 
muntlig i många år men har inte tagit några åtgärder. Det är ju mycket pengar som går miste 
som kan tacka många utgifter och reparationer. 
 
Yrkar att garagehyran sänks till 400 – 500 kr/mån. 
 
 
Svar: 
Det senaste garaget nr: 5 blev klar för återinflyttning efter renoveringen i maj 2017. Nästan två år 
sedan. Renoveringen av alla garagen har pågått fråm 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 p-
platser i garagen.  
 

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 



Motion 3 – 2019 Försämrad boendemiljö?  Jarahmadzaie F 
 
 
Bakgrund 
Vår bomiljö har försämrat så pass att ingen ville bo kvar här på grund av att föreningen har 
försummat sitt ansvar och bidragit till försämringen genom att tillåta folk som hyr ut sina 
borätter och tjänar grova summor på andras bekostnader. Det är en liten bostad som ett 
femton-tjugotal bor där som är ämnat för två tre personer men att bo så många blir det mycket 
störningar slitage på fastigheten höga el och värme kostnader vilket leder till höga avgifter 
bara på grund av några ville tjäna pengar och andra ska lida. Försämrade trygghet risk för rån 
och inbrott. Trots att föreningen har fått skriftlig namninsamling, email och muntlig har 
många framfört men det har inte lett till något på många år och föreningen vägrar att ta itu 
med detta trots att många har förbrukat sitt rätt och driver kriminellaverksamheter vilket 
strider mot föreningen stadgar och bidragit till otrygghet försämrade bomiljö sabotage 
skadegörelse med mycket andra onödiga kostnader som föreningen kunde förhindra men 
det händer ingenting. 
 
Yrkan: saknas 
 
 
Svar: 
Eftersom yrkan saknas så kan styrelsen inte ta ställning till motionen. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen 
 
 
 

 
 
 
 
Motion 4 – 2019 Vändzoner    Jarahmadzaie F 
 
Bakgrund 
Det är mycket hög trafik mellan vändzonerna som har blivit samlingsplats för många som 
driver sina verksamheter slänger sopor tutande bilar som jagar varandra störningar som mesta 
förekommer på kvällar och nätter som stör boende som har små barn samt äldre och sjuka 
som ville ha lugn och ro. Bomiljön har försämrat på grund av många kriminella söker sig hit 
trots att föreningen som har fått skriftlig samt email och muntliga klagomål har aldrig tagit 
detta på allvar som har pågått/pågår utan att ta itu med problemmet vilket är 
fastighetsägarensskyldighet att se till inga boende blir störda och det ska vara en tryggsam 
bomiljö för barnen och boende att ska trivas att bo där men att det här föreningen medvetet 
bidrar till försämringar och otrygghet vilket leder till ökade risker för inbrott rån och 
våldsamheter i slutändan. 
 
Yrkan: saknas 
 
Svar: 
Föreningen anlitar Securitas för områdesbevakning som har ett jour nummer. För 
parkeringsbevakning har föreningen anlitat Securitas Park som alla boende kan kontakta om det finns 
parkeringssyndare på vändzoner eller på våra gårdar. Information om detta finns att läsas på alla 
Imatra Nytt som delats ut till samtliga boende de senaste åren. Förekommer det bus och andra 
oegentligheter på gårdar eller vändzoner så kan alla boende ringa Securitas områdesbevakning.  
Om det förekommer olagligheter i och omkring vändzonerna så skall boende rapportera det till polisen. 
 
PS. föreningen 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 

 



Motion 5 – 2019 Löst folk i husen och garagen  Jarahmadzaie F 

 
 
Bakgrund 
Det springer mycket lös folk båda i huset och i garagen som inte är behöriga vilket kan leda 
till inbrott och otrygghet samt utsätta boende for våld och fara. Tryggheten är den viktigaste 
faktoren som föreningen borde sträva efter och se till att borättsinnehavare är trygga i sina 
bostäder och bomiljön är trivsam båda for barn och vuxna. I många år har man skrivit och 
skickat email samt muntligt framfört vikten av tryggheten men föreningen har inte tagit detta 
på allvar. Det är ju viktig att ingen obehöriga kan tillträda till huset eller garagen vilket kostar 
inte stora summor för att säkra till fastigheten och garagen. 
 
Yrkan: saknas 
 
 
Svar: 
Exempel på trygghetshöjande åtgärder som föreningen genomfört de senaste åren.  

1. Föreningen har installerat APUS taggsystem på alla dörrar som boende har tillträde till. Gamla 
nyckelsystemet har demonterats och därmed så kan man bar öppna dörrar med tagg. Taggar 
som bara boende har tillgång till.  

2. Tidigare fanns det ett stort antal nycklar som kommit på drift genom åren av olika skäl. Gamla 
portkoder var allmänt kända och kunde då användes av många mer eller mindre nogräknade 
personer. De problemen är eliminerade med vårt nya taggsystem.  

3. Entrédörrarna har förstärkts för att minska risken för inbrott.  
4. Vissa dörrar med dörrstängare har dörrstängararmen bytts så att det inte går att ta isär den för 

att kunna ställa upp dörren på vid gavel. 
5. Garageportarna där har öppettiden minskats för att minska risken för att obehöriga smiter in i 

garagen vi in och ut passage med bil.  
Alla boende i föreningen har gemensamt ansvar att hjälpas åt att det inte kommer in obehöriga i 
husen och garagen. Samma sak gäller även för de som kör in eller ut i garagen, de har även de ett 
ansvar att hålla uppsikt att det inte kommer in obehöriga. 
Securitas som ansvarar för områdesbevakning ronderar även i garagen.  
 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen 
 

 
 

Motion 6 – 2019 Duschmöjlighet vid vattenskada Jarahmadzaie F 
 
 
Bakgrund 
Det är mycket viktig att borättsinnehavare har tillgång till en dusch när man råkar för 
vattenskada i badrummet så kan man ha tillgång till dusch så länge renoveringen pågar. 
Tidigare hade man tillgång till övernattning och dusch samt matlagning men föreningen har 
tagit bort allt och det är många som har råkat för vattenskador som inte har bekanta och 
vänner så blir det mycket lidande och besvär för de drabbade. De är helt ute utan hjälp varken 
från föreningen eller HSB kontoret och blir bollade fram och tillbaka vilket leder till 
depression och lidande for barn och familjen. 
 
Yrkan: Saknas 
 
 
Svar: 
Brf Imatra har idag inga utrymmen idag som går att använda till duschrum. Övernattningslokalen 
stängd ombyggd till ny styrelselokal. Den gamla styrelselokalen är numera uthyrd som ger en inkomst 
på ca 100 000 kr per år.  
Det finns möjligheter att duscha och bada i Husby simhall. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar på avslag på motionen. 



Motion 7 – 2019 Grill på gård 2   Jarahmadzaie F 

 
 
Bakgrund 
Grillen på gård 2 ska avvecklas på grund av liv och vissa betraktar grillen som egendom och 
grillar hur många gånger som helst per vecka och andra får inga chans att en enda gång grilla 
på några veckor. Den är konfliktartade precise som gård 1. De som önskar att grilla kan göra 
detta på mitten av gården med sin egen grill hur många gånger som den vill samt det finns 
bänkar att sitta på. Vi som har våra sovrum, köks och badrumsfönster mot gården blir störda 
av röken under sommaren som man vill ha en nypa av frisk luft men på grund av eldningsolja 
och grillkolen som är giftig går inte öppna fönster och bostaden blir mycket varmt. 
 
Yrkar att grillen på gård 2 tas bort 
 
Svar: 
Någon eller några boende upplever obehag när det grillas på gård 2. Hur många tycker att det är bra 
att man kan grilla på våra gårdar? Förslag på att vi gör en enkät om grillarnas vara eller icke vara. 
 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar på att en enkät görs så att alla boende kan vara med 
och bestämma om hur framtiden skall vara för våra grillar. Boende får då chansen att tycka till i frågan 

och då får det bli boendedemokratifråga. 

 

 

 

 
Motion 8 – 2019 Byta av sopnedkastluckor  Jarahmadzaie F 
 
 
Bakgrund 
Sopnedkastluckorna borde bytas har inte gjort underhåll eller reparationer på länge och är svårt att 
stänga trots många felanmälningar under många år så har det inte lett till förbättring och är en 
kostsamaffär att om och om skicka fastighetsskötaren vilket inte håller i längden och problemmet kvar 
står. 
 
Yrkar på att sopnedkastluckorna skall bytas 
 
Svar: 
Brf Imatra har ca 90 st. sopnedkastluckor. Om alla skulle bytas så talar vi om en betydlig kostnad som 
då kommer att belasta boende. Det är orealistiskt att alla luckorna är i ett sådant skick att de skall 
behöva bytas ut. Om det finns luckor som behöver att justeras så skall det felanmälans via HSB 
felanmälan så att fastighetsskötana kan inspektera, identifiera felet och sätta in rätt åtgärd för att få 
luckan att fungera. Det är just denna typ av arbeten som HSB fastighetsskötsel är kontrakterad för. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen 

 



Motion 9 – 2019 Föreningen saknar av trygghetsplan att anlita Securitasvakter 
     Jarahmadzaie F 

 
Bakgrund 
Föreningen saknar trygghetsplan att anlita securitasvakter som man inte ser skymden av och 
dyker upp då och då är inte ok. Är en kostsamaffär utan något nytta. Det är ju 
fastighetsägaren skyldighet att se till att boende är trygga och säkra i sina bostäder. Det är 
det som borättsinneharen förlita sig på föreningen att se till att de är trygga i sina bostäder 
och närmiljön till deras bostad. Föreningen är ansvarig att se till portar dörrar garageportar är 
säkra och obehöriga kan ej tillträda. Röja undan buskar träd som skymmer och är gömställe 
under mörka tider och att minska risken for inbrott. Medlemmarna förlita sig på att föreningen 
trygga deras bostäder och bomiljön när de lämnar sina hem men i verkligheten är inte så. 
Man känner inte till vem som är borättsinnehavare och vilka är de (ett femton-tjugotal) som 
springer in och ut och bor där. En förening borde känna till problemmet och åtgärda detta för 
att minska utökade kostnaderna och förhindra avgiftshöjningarna på grund av oseriösa 
borättinnehavare som tjänar grova summor på andras bekostnader att hyra ut sin borätt 
olovlig eller med föreningentillåtelse som strider mot stadgama. Det här strider mot det som 
borättsinnehavare strävar efter att bo trygg saker billig samt ha en trivsam bomiljö. Att en 
borattsinnehavare hyr ut sin bostad till tio-femton personer som förbrukar el värme slitage på 
fastigheten störningar och utökade driftkostnader med mycket annat strider mot stadgama 
och föreningen är skyldig att rätta till detta så att det inte leda till utökade kostnader for 
borättsinnehavaren. 
 
Yrkande: saknas 
 

Svar:  

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 
 

 

 

 



Motion 10 – 2019 Föreningen saknar plan för att bekämpa störningar      Jarahmadzaie F 

 
 
Bakgrund 
Föreningen saknar riktig plan för att bekämpa störningar som pågar i årtal utan att få bukt 
med problemmet. Att hänvisa till securitas eller att fylla på störninglistor är att bolla hit och 
dit utan något resultat. Det är ju naturligt och viktig att kunna sova ostörd några timmar per 
dygn i lugn och ro i sin bostad. Under sömnen kroppen reparerar och fyller på det som under 
vaken tid har förbrukat. Men om man blir störd under natten kan leda till att kroppen kan inte 
bekämpa sjukdommar och personerna utsatts for psykisk och fysiska ohälsa vilket kan leda till 
frånvaro från dagligasysselsättning och bortfall av inkomst. Föreningen har fått flera tusen 
rapporter från securitas under många år och får nya störningrapporter hela tiden om samma 
personer men händer ingenting. Personerna driver catering tvätteri och illegalaverksamheter 
samt i en liten bostad bor mellan femton-tjugo personer som springer in och ut hela tiden. 
Föreningen har fått mycket rapporter hela tiden men struntar vilket har bidragit till att var 
bomiljö har försämrat så pass att många flyr från det har området. Staten strävar efter att 
motverka gettobildningar men föreningen gör tvärtom. Så länge störningarna pågar den 
störande boende har rätt till nedsatta avgift tills föreningen tar itu och få bukt med 
problemmet. 
Föreningen är också skyldig att betala skadestånd till de störningsutsatta boende för lidande 
och bortfall av inkomst. Varje utryckning av securitasvaktema om störningar kostar 
föreningen runt 2500 kr vilket kommer att bli stor summa för många utryckningar under ett 
år. Det är slöseri och onödig att istället ta itu med problemmet och avhysa den som har 
förbrukat sin rätt att bo kvar och kosta stora summor för föreningen. 
 

Yrkande: Saknas 

 

 

Svar: 

Styrelsen arbetar aktivt med att bekämpa störningar. Inga störningar är lika måste därför behandlas 

separat från fall till fall.  

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 

 



Motion 11 – 2019 Saknar plan på hantera kalla element Jarahmadzaie F 

 
Föreningen saknar plan för hur kan man hantera vissa återkommande problem som kalla 
elementer som förekommer varje år. Det är samma problem varje höst vinter och början av 
våren. Det har pågått i många år och kostar enorma summor för att fixa tillfällig men inte helt. 
När man vänder sig till föreningen, fastighetsskötare eller HSB kontoret sa säger att man ska 
lufta elementen. Frågan är hur många gånger ska men lufta elementerna fem sju eller mera. 
Det kommer luft i systemet som numera finns en aggregat som heter avgasare vilket tar bort 
luft och andra partiklar samt man behöver inte lufta elementerna. Kalla elementer gör att 
många använder värmeelement vilket leder till ökade elförbrukning som kostar stora summor 
varje år men föreningen har inte vidtagit några långsiktiga åtgärder som är orsaken till 
utökade elförbrukning. Att installera avgasare löser alla problem samt är långsiktig 
investering. 
 
Yrka att installera avgasare för varmvatten. 
 
Svar: 
Är det luft i elementen så måste de luftas för att få rätt funktion. Luftning kan utföras av 
fastighetsskötaren eller av boende själv. Motionsskrivaren är inte insatt i vad som styrelsen planerat 
när det gäller värmen i våra lägenheter.  
Åtgärdsplan är att styrelsen har planerat att i sommar/höst byta ut de två undercentralerna som finns i 
föreningen. Undercentralerna han nått sin maximala livslängd och bör därför bytas ut. Det är en stor 
investering som kan reglera värmen till lägenheterna på ett modernt och effektivare sätt.  
Nya undercentraler kommer att öka på verkningsgraden och därmed minska på föreningens 
värmekostnader. Här ingår då så kallade jonfilter och avgasare. Några andra avgasare behöver då 
inte installeras. 
 

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen. 
 

 
 
Motion 12 – 2019 Boende får ingen hjälp vid vattenskador Jarahmadzaie F 
 
Bakgrund 
Det här är återkommande problem när en borättsinnehavare drabbas av en vattenskada får 
inga hjälp varken från föreningen eller från HSB kontoret. Boende blir inte välbemötten och 
bollas hit dit. Föreningen hänvisar till HSB förvaltaren som inte är anträffbar har möte sitter i 
telefonen finns inte. Den drabbade mår dåligt och får inga hjälp varken från föreningen eller 
HSB förvaltaren. Man lämnar telefonnr skickar email men inga svar. Den gamla tiden när 
Ingrid och Anki var förvaltare så gick väldigt snabb man fick hjälp omgående och blev 
välbemötten inga klagomål men nu är det annorlunda inga hjälp och det är på grund av 
föreningen som borättsinnehavare behandlas på det visset. Det här är väldigt beklagligt att 
personer som har drabbat av vattenskada far ingen hjälp och blir bollade hit och dit. 
 

Yrkande: saknas 

 

Svar: 

All hantering av vattenskador måste gå via vår förvaltare. Det är deras arbetsuppgift att hantera bland 

annat vattenskador. Här finns inga undantag. Om det ibland är svårt att få tag i förvaltaren så finns det 

oftast orsaker till det. Men det går oftast att få tag i förvaltaren via besök på förvaltningskontoret (se 

kontorets öppettider), via e-mail eller telefon. Vid hantering av vattenskador är det en kommunikation 

som alltid måste ske mellan föreningens förvaltare, den boende med sitt försäkringsbolag samt 

föreningens försäkringsbolag. 

Ett klargörande, varken Ingrid eller Anki har aldrig varit förvaltare för brf Imatra! 

 

PS. det är av yttersta vikt att alla boende har en giltig hemförsäkring. 

 

Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar avslag på motionen 



Motion 13 – 2019 Laddlösningar för Parkering i Garagen  Omar Ali 
 

 

Bakgrund 

Vi behöver ladda elbilen i garagen, Elbilar är överlag tystare än bensindrivna bilar en ökad  
elbilsanvändning kan alltså betyda en mycket bättre ljudmiljö, och man slipper självklart avgaslukten.  
Utan laddboxar är det svårt för medlemmarna att ha elbilar, men det är det svårt att motivera föreningen att  
Skaffa laddboxar kan ni tar första steget? 
 
Yrka på att anskaffa laddboxar 
 
 
Svar: 
Föreningen har påbörjat en inledande undersökning för att kunna anskaffa någon form av laddstationer  
för el-bilar i framtiden. Hur detta sedan kommer att se ut är idag för tidigt att säga något om.  
När vi vet mer om hur laddstationer på brf Imatra skall vara utformade och kostnader, så får vi be om  
att få återkomma i denna fråga. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar att motionen bordlägga motionen. 
 

 
 
 
Motion 14 – 2019 Arrangera grillkväll.    Hans Ringdahl 
 
 
Bakgrund 
Förslag om att varann vecka ordna grillkväll. Jag vill föreslå att föreningen under den tid på året det 
inte ligger snö på marken, varannan vecka ordnar grillafton. Föreningen bjuder på korven och 
brödet. Dryck och övriga tillbehör tar var och en med sig själv. Detta för att öka sammanhållningen, 
men främst för att finna en enkel och naturlig mötesplats där även rekrytering till styrelsen kan ske. 
att föreningen anordnar regelbundna möten i form av grillafton, för en ökad sammanhållning inom 
föreningen. 
 
Yrkar på att det ordnas grillkvällar 
 
 
Svar: 
Idén har diskuterat flera i omgångar tidigare. Men det har fallit på att det är svårt att hitta några 
eldsjälar som vill hålla i ett sådant projekt. Varken gårdsombuden eller styrelsen har möjlighet att 
hålla i grillkvällarna. Men finns det några volontärer som kan tänka sig att hålla i grillkvälls 
verksamheten så är det en bra ide. Styrelsen ser gärna att det blir ett försök på att arrangera 
grillkvällar. Hur det i praktiken skall ske måste utarbetas och tilldelas någon form av budget/anslag 
för inköp av korv och bröd osv. Hur skall detta sedan redovisas? Kanske det skall bildas en 
arbetsgrupp för grillkvällar? 
 
Finns det några volontärer på mötet som kan axla denna uppgift. 
 
Styrelsen anser frågan besvarad. Styrelsen yrkar på bifall av motionen om det finns någon eller några 
volontärer som kan hålla i arrangemanget runt grillkvällarna. 
 







                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) 


