
 

 

  



 

 
  



 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 
 
HSB Brf Skuruberg i Nacka kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma 
 
den 27 april klockan 19:00 i matsalen Saltängens skola.  

 
Dagordning - förslag 

 
1 Föreningsstämmans öppnande 
2 Val av stämmoordförande 
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4 Godkännande av röstlängd 
5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6 Godkännande av dagordning 
7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
8 Val av minst två rösträknare 
9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10 Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11 Genomgång av revisorernas berättelse 
12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17 Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelsens ordförande 
18 Presentation av HSB-ledamot  
19 Beslut om antal revisorer och suppleant 
20 Val av revisorer och suppleant 
21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23 Val av tvättstugetomte 
24 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
25 Beslut om motioner  

a) från Jens och Rosanna Gyllving om utökad kapacitet av parkeringsplatser 
b) från Jens Gyllving om förbättrat skalskydd 

26 Övriga frågor 
27 Föreningsstämmans avslutande. 

 
Välkommen! 
 

Styrelsen 

 
 

Rösträtt, ombud och biträde 
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:  

 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har 
de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har 
medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En 
medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den  som är medlemmens 
ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. 
Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.  
Ombud får enligt tillfällig lag  företräda flera medlemmar. Valberedningens föreslag till 
styrelseordförande, Per Kyhlberg Fasanvägen 31, har erbjudit sig att vid behov vara ombud för flera 
medlemmar. 
 
Medlem får medföra ett valfritt biträde. 



 

 

  



 

 

FULLMAKT vid föreningsstämman 

En fullmakt används då en medlem inte själv kan närvara vid föreningsstämman, medlemmen kan då 
skicka ett ombud istället. 

 
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original som ska lämnas in på 
föreningsstämman. Fullmakten gäller i ett år från det att den blivit underskriven, om den inte 
återkallas tidigare. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Medlem får företrädas av valfritt ombud. 
I enlighet med tillfällig lagstiftning under perioden 15 april-31 december 2020 får ett ombud 
företräda flera medlemmar.  

Fullmaktsgivaren kan ge instruktioner till ombudet om vilka synpunkter ombudet ska framföra och 
hur denne ska rösta vid stämman. 

 

 

 

Fullmakt för _________________________________________ att vid föreningsstämman i 
HSB bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka den 27/4 2020 föra min talan och utöva min rösträtt. 
 

 

 

_________________________________________ 

Ort och datum 
 

 

_________________________________________ 

Underskrift fullmaktsgivare 
 

 

_________________________________________ 

Namnförtydligande 
 

_________________________________________ 

Lägenhetsnummer 
 

  



 

 
 
  



 

 



 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

  



 

 
  



 

 
  



 

  



 

 
  



 

  



 

  



 

 
  



 

  



 

  



 

 
  



 

  



 

 
 
  



 

 
 
Motion från Jens och Rosanna Gyllving, Fasanvägen 31  
 
Förslag till utökad kapacitet av föreningens parkeringsplatser 
 
Motionärerna pekar på att det är brist på parkeringsplatser för de boende i föreningen. Kön 
är lång de till platser som föreningen äger och kan hyra ut. Kommunens platser är 
begränsade och flertalet boende får parkera längs med Fasanvägen eller runt om i området. 
Då parkering sker på båda sidor på Fasanvägen är framkomligheten för sopbilar och 
utryckningsfordon tidvis svår. Enligt motionärerna medverkar parkeringsproblemen till att 
de boende tvingas prioritera bilåkande istället för att nyttja kollektivtrafiken. 
Motionärerna föreslår att marknivån på föreningens befintliga parkeringsplats sänks för att 
kunna fylla ut och expandera parkeringsplatsen. En modernisering av parkeringsplatsen 
skulle kunna skapa 15-20 nya platser och samtidigt öka intäkterna till föreningen. Bättre 
belysning och bredare infart skulle skapa ökad trygghet. 
Kolonilotterna flyttas och moderniseras om fortsatt intresse finns. Boulebana avvecklas 
alternativt flyttas i mån av plats. 
Motionärernas förslag i sin helhet finns tillgängligt på info@skuruberg.se 
 
 
Styrelsens synpunkter på motionen  
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det skulle behövas flera parkeringsplatser för 
de boende i föreningen. Frågan har diskuterats med kommunen vid flera tillfällen utan 
framgång. Svaret har varit att de boende kan parkera längs Ugglevägen om det saknas 
parkering på Fasanvägen. Styrelsens förslag om att göra parkeringsplatser på grönytan vid 
Ugglevägen som använts av kommunen för uppställning av maskiner, bilar och material har 
avvisats. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen på så sätt att motionärernas förslag utreds 
grundligt med framtagande av tekniska förutsättningar och kostnadsförslag. Då åtgärden 
bedöms leda till en större förändring för de boende i huset på Fasanvägen 30 bör ett 
framtaget förslag i frågan underställas medlemmarna vid en stämma.  
 
 
  

Ärende 25 a 

mailto:info@skuruberg.se


 

 
 
Motion från Jens Gyllving, Fasanvägen 31  
 
Förslag om förbättrat skalskydd 
 
Bakgrund 
Nuvarande skalskydd till yttre entrédörrar till husen, allmänna utrymmen och 
medlemmarnas lägenheter bygger på samma nyckelsystem från ASSA. Nyckelsystemet är 
gammalt och nycklar kan väldigt lätt kopieras samt påminner om lösningar för hyresrätter. 
Nyckelsystemet har funnits länge och lägenheter har bytt ägare flertalet gånger. Yttre 
entrédörrarna till husen är tidsstyrda vilket ger utomstående full tillgång till trapphusen 
flertalet timmar dagtid. 
 
Förslag 
Jag vill med denna motion lyfta behovet av att utreda, inköpa och installera ett modernare 
skalskydd för föreningens entrédörrar och allmänna utrymmen men som är frikopplat från 
medlemmarnas lägenheter. 
Medlemmarna bör också erbjudas möjlighet att byta lås till kopieringsskyddade nycklar (t.ex. 
ASSA Twin Combo el. motsvarande) till respektive lägenhet och övriga säkerhetsprodukter. 
 
 
Styrelsens synpunkter på motionen 
Styrelsen är enig med motionären och har redan påbörjat arbetet med att utreda en lösning 
för att förbättra skalskyddet i föreningen. En lösning som kommer att provas är att 
kombinera den nya lösningen med ett lås- och bokningssystem för tvättstugorna. Införande 
av ett nytt system har dock inte bedömts rymmas i budget för 2020. Styrelsen menar att 
motionärens förslag ska genomföras så snart det finns ekonomiska möjligheter till detta.  
 
Styrelsens förslag tillbeslut 
 
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.  
 
 
  

Ärende 25 b 



 

 
  



 

 


