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Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma med HSB:s bostadsrattsfdrening 
Ymsen i Stockholm 2012-11-26 

Lokal, Folkets Hus, Arsta Torg 

Stamman bppnades av fbreningens ordforande P-M Andersson, 
som halsade alia valkomna. 

Stammans 
oppnade 

§1 
Ti l l ordforande vid stamman valdes Fred Akesson, HSB. 

§2 
Til l protokollfbrare vid stamman utsags Helena Nilsson. 

Ordforande 

ProtokoUforare 

§3 
39 stycken lagenheter var representerade och dessa medlemmar antecknades 
pa en lista. Stamman beslutade att godkaima fbrteckningen som rbstlangd 
vid omrbstning. 

§4 
Stamman beslutade att faststalla dagordningen. 

§5 
Att jamte ordfbranden justera dagens protokoll utsags Magdalena Olsson 
och Hakan Nyberg, tillika rbstraknare. 

§6 
Stammam ansag att kallelse till fbreningsstamman behbrigen skett. 

Godkannande av 
rbstlangd 

Faststallande av 
dagordning 

Justeringsman 
rbstraknare 

Kallelse 

§7 
Styrelsens verksamhetsberattelse genomgicks av mbtesordfbrande. Motesordfbrande 
gick igenom arsredovisning och resultatrakning punktvis. Fbr varje gruppering 
lamnades ordet fritt. Stamman beslutade att godkanna arsredovisningen. 

Styrelsens 
arsredovisning 

Revisoremas berattelse foredrogs av Karin Oberg. Stamman beslutade att godkanna 
revisionsberattelsen och lagga den till handlingarna. 

§ 9 

Arstamman beslutade att dbda bostadsratt 31,32,181,182 och 183. 

Revisoremas 
berattelse 

Beslut att doda 
bostadsratt 31,32 
181 och 182 
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§ 10 Resultat- och 
Stamman beslutade faststalla resultat- och balansrakningen per 2012-08-31. balansrakning 

§11 
Stamman beslutade att balansera arets vinst om 80 903 S E K enligt 
styrelsens forslag till resultatdisposition. 

Arets vinst 

§12 
Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gangna 
verksamhetsaret. 

Styrelsens 
ansvarsfrihet 

r-

§13 
Stamman beslutade att tilldela ordinarie styrelse ett arvode pa tva prisbasbelopp 
(prisbasbelopp 2012 ar faststallt till 44 000 kr) att fordela inom sig, samt 
till suppleanter per bevistat mote 400 kr (oforandrat) och revisor (10,2 % 

av prisbasbelopp). Stamman beslot att da styrelsemedlemmar maste vara med pa 
moten da de forlorar inkomst av tjanst, som t ex vid byggmoten vid stambyte, ska 
extra ersattning utga for forlorad arbetsinkomst. 

Arvoden 

§14 Val av styrelse 
I tur att avga ur styrelsen var de ordinarie ledamotema Helena Nilsson och och suppleanter 
och Bo Lilienberg, liksom suppleanten Margareta Danielsson. 

Valberedningen fbreslog omval av de ordinarie ledamotema Helena Nilsson och Bo 
Lilienberg pa tva ar, samt nyval av suppleanten David Norell pa ett ar. 

Stamman beslutade enligt forslaget. 

§15 Val av revisor 
Valberedningen fbreslog omval av Karin Oberg som revisor pa ett ar och omval och suppleant 
pa ett ar av Ann Johnsson som suppleant. 

Stamman beslutade enligt fbrslaget. 

§16 Valberedning 
Til l valberedning fbreslogs omval av Johanna Karlsson och omval av Johan Sagnell. 
Stamman beslutade enligt fbrslaget. 

§17 Val av rep 
Stamman beslutade att styrelsen inom sig avgbr vilka som ska representera vid distrikts-
vid distriktsstamma i HSB. stamma. 

§18 Ovriga fragor 
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Motioner till arsstamman och ovriga fragor 
Motion att frascha upp fbreningens lekplats hade inkommit. Stamman beslutade 
enligt styrelsens fbrslag. Se bilaga 1. 

Information om energiutredning 
P-M Andersson informerade om den utredning som gjorts utifran motionen pa fbrra 
arets stamma att utreda om bergvarme vore ett altemativ fbr Brf Ymsen. Se bilaga 2. 

§19 

Mbtesordfbrande forklarade arets fbreningsstamma avslutad. 
Stammans 
avslutande 

Vid protokoUet: 

Helena Nilsson 



styrelsen har behandlat motionen p§ styrelsemotet den 15 oktober 2012 och 
rekommenderar stamman att motionen godkanns enligt foljande: 

Fbreningens lekplats har funnits lika lange sedan foreningen, sedan 1948. Under arens lopp, i 
takt med att alderskategoriema i vara fastigheter har varierat, har lekplatsen anvants olika 
mycket. Lekplatsen har renoverats tidigare och en arlig besiktning gbrs av lekredskapen. 

En uppfraschning av lekplatsen maste gbras enligt gallande lagar och regler. Regler fbr 
utemiljbn fmns / Plan- och bygglagen. Dar anges krav pa anordnande av friyta fbr lek- och 
utevistelse med mera. Vidare fmns det regler fbr skydd mot olyckor i Boverkets byggregler 
som galler vid nybyggnad eller nyanlaggning och vid andring av lekplatser. 

Styrelsen vill darfbr fbresla stamman att ge styrelsen i uppdrag att frascha upp lekplatsen, med 
hansyn taget till gallande lagar och regler. Styrelsen ska strava efter att arbetet ar klart till 
sommaren 2013. 

Styrelsen i oktober 2012 

Brf Ymsen 



ENERGIUTREDNING 2012 
Styrelsen fick pa arsstamman 2011 i uppdrag att utreda bergvarme som energialtemativ 
fbr fbreningens uppvarmning. Ett arbete pabbrjades genom att ta kontakt med andra 
bostadsrattsfbreningar som har installerat bergvarme, ga pa informationstraffar hos bade 
leverantbrer och intresseorganisationer och ta in ett par offerter pa bergvarme. Efter en 
dialog med narliggande brf Skbntorp beslbts att anlita HSB konsult A B fbr en opartisk 
utredning. Arbetet genomfbrdes av Ingemar Mathisen pa HSB konsult. 

Utredning avseende installation av bergvarme fran HSB Konsult 
Utredingen utgar fran fbreningens verkliga fbrbrukning av energi och ar hamtade fran 
Fortum. Utifran fbreningens storlek beraknas en investeringskostnad fbr bergvarme till 
6,5 miljoner. De enskilt viktigaste faktorerna som paverkat utredningens resultat ar 

• Fortums anpassningar av fjarrvarmetaxan. Denna anpassning gbr bl a att det ar 
billigare att kbpa fjarrvarme fran Fortum under sommaren an att anvanda 
installerad bergvarmepump under sommaren. 

• Energi i form av el ar generellt dyrare an motsvarande energi i form av Qarrvarme. 
• En installation av bergvarme ger en mer komplex drift med en mer omfattande 

maskinpark och ett stbrre behov av underhall. 

Utredningen kommer fram till att med en arlig kostnadsokning pa 2 % for energi och for 
underhall blir aterbetalningstiden pa en installation av bergvarme i var forening 31 dr. 

Slutsats och fortsatt arbete 
Styrelsen ser att det ar stor skillnad pa de aterbetalningstider om 6-10 ar i 
bergvarmeleverantbremas kalkyler och aterbetalningstiden i utredningen som HSB 
Konsult gjort pa vart uppdrag. Aven med en kostnadsutveckling som skuUe gynna 
altemativ med bergvarme sa kommer aterbetalningstiden vara alltfbr lang fbr att vara 
fbrsvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv. V i bedbmer att den framsta orsaken till att det inte 
blir en fbrdelaktigare aterbetalningstid ar att Fortum ar val insatta i kostnadsbilden fbr 
bergvarme och anpassar sina taxor darefter utifran ett marknadsperspektiv. V i bedbmer att 
Fortum aven i framtiden kommer att anpassa sina taxor i relation till kostnaderna fbr 
bergvarme. Aven framtida politiska initiativ kan fbrandra aktuell bild och ar en 
osakerhetsfaktor oavsett vagval. 

Aven om en installation av bergvarme inte ar ratt vag att ga med dagens fbrutsattningar sa 
har styrelsen fbr avsikt att fortsatta ett arbete dar vi tittar pa energianvandning och 
kostnader. Nagra av de fbrslag som nu diskuteras ar 

• Energieffektiv belysning (led) och rbrelseavkanning i gemensamma utrymmen. 
• Utreda mbjligheter till en mer energieffektiv ventilation. 
• En utbkad dialog med Fortum fbr att na battre avtal och stbd i energiarbetet. 

Styrelsen brf Ymsen, november 2012 

HSB BRF YMSEN 
Mediem i HSB SB - dar mojligheterna bor 


