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Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på
ditt boende. Årsavgiften (=månadsavgiften, ’’hyran’’ gånger 12) täcker
föreningens lån, driftkostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och
underhåll.

• Med bostadsrätt ’’äger’’ du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock
bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen
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 själva hur föreningens mark och
gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er
boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och
ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen
och bostadsrättsföreningen - genom HSB-ledamoten - har hela HSB
Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också
fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig
förutsättning för levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. 
Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en 
ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING YMSEN I STOCKHOLM 
Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Ymsen kallas till föreningsstämma torsdag 
den 24 november 2022 klockan 18.45.  
Lokal är Mälaren i Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28. 

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

balansräkningen
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för

styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda
som valts av föreningsstämman

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisorer och revisorssuppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter

i HSB
23. Motioner
24. Övriga frågor
25. Föreningsstämmans avslutande

Som medlem ska du kunna legitimera dig vid ingången till föreningsstämman. 
Ta även med årsredovisningen som du fått. Efter stämman bjuder föreningen på 
landgång och dryck till de som anmält sig till förtäring senast 16 november. 

Varmt välkomna 
Styrelsen 
HSB Brf Ymsen  









































PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Styrelse sedan årsstämman 2021 
Ordförande   Hans Olsson (avgående) 
Sekreterare, vice Ordf. Joakim Groth (avgående) 
Kassör  Gunnar Rabe (avgående) 
Ledamot  Michael Erixon (avgående) 
Ledamot  Janna Pettersson  
Ledamot  Mattias Alfredsson  
Ledamot  Per Wittheden 
Ledamot  Daniel Fried 
Suppleant  Kjell Olof Bäckström (flyttat) 
 
Revisor  Bengt Modigh (avgående) 
Revisorssuppleant Karin Öberg (flyttat) 
 
Valberedningen  David Norell, sammankallande (avgående) 
  Carola Pettersson (avgående)  
 
Valberedningens förslag till årsstämman 2022 (styrelsen konstituerar sig själv) 
Styrelse 
Ledamot  Janna Pettersson, Y:3  - 1 år kvar 
Ledamot  Mattias Alfredsson, Y:3  - 1 år kvar 
Ledamot  Per Wittheden, Y:1  - 1 år kvar 
Ledamot  Daniel Fried , S:18  - 1 år kvar 
Ledamot  Joakim Groth, Y:5  - omval 2 år 
Ledamot  Michael Erixon, Y:1  - omval 2 år 
Ledamot  Tomas Finger, Y:2  - nyval 2 år (se presentation) 
Ledamot  Sara Danielsson, Y:1  - nyval 2 år (se presentation 
Suppleant  Karin Sonesson, Y:2  - nyval 1 år (se presentation) 
Suppleant  Henrik Petersson, S:18  - nyval 1 år (se presentation) 
 
Revisorer 
Revisor  Bengt Modigh, S:18  - omval 1 år 
Revisorssuppleant Johanna Karlsson, Y:1 - nyval 1 år 
 
Valberedning  David Norell, Y:3  - omval 1 år (sammankallande) 
  Carola Pettersson, Y:5  - omval 1 år 
 
  



Presentationer 
 
Tomas Finger, Ymsenvägen 2 (ledamot) 
Hej, jag heter Tomas Finger och bor på Ymsenvägen 2. Vi har bott i lägenheten sedan 
september 2008, bott i Årsta sedan 1996. 
Jag har inga direkta erfarenheter styrelsearbete, dock gick vår son Casper på 
föräldrakooperativ på förskolan och där jobbades det nära styrelsen i olika projekt. På den 
tiden arbetade jag även som projektledare för digidelnätverket Digidel.se som har syftet att 
främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens. 
 
Just nu jobbar jag på Ramirents huvudkontor som Service Owner/Projektledare inom it.  
 
Jag är utbildad fotograf vilket jag hade som huvudsyssla från mitten av 90-talet till 2007. Jag 
gillar att brygga öl och laga mat :) Men det gör jag mest i vårat hus på Gotland. Jag är 
lösningsorienterad och gillar att driva projekt stora som små. 
 
Sara Danielsson, Ymsenvägen 1 (ledamot) 
Jag har tidigare suttit som suppleant i styrelsen. Då var jag med att upphandla och arbeta 
fram avtal med vårt städbolag. Därefter ingick jag i den så kallade dörrgruppen vilket senare 
resulterade i våra nya fina entréer. Ett litet inhopp i matavfallsgruppen och nu senast var jag 
med och startade upp snickerigruppen 2019. 
Nu vill jag gärna kliva in i styrelsen igen och då som ledamot. 
 
Sedan 14 år bor jag med man och två barn (14 och 11år) på Ymsenvägen 1. Har i 25 år 
arbetat som frilansande fotograf. Roas av mat, trädgård och kultur. Tänker allt mer på 
hållbarhetsfrågor. 
Vill vara med och förvalta vår välskötta förening, i allt från underhåll, utveckling och 
gemenskap. 
 
Karin Sonesson, Ymsenvägen 2 (suppleant) 
Jag har inga stora eller längre erfarenheter av hur en bostadsrättsförening fungerar då jag 
bodde i en villa fram till maj 2020 då jag flyttade till Ymsenvägen 2.  Jag trivs jättebra och vill 
lära mer om hur föreningen sköts. Jag kan tänka mig att hjälpa till där det behövs men om 
frågeställningar inom miljö/kemiområdet dyker upp hoppas jag kunna bidra lite mer. Jag är 
idag pensionär och pendlar mellan Ymsen och en röd stuga på Vätö. 
 
Henrik Petersson, Sköntorpsvägen 18 (suppleant) 
Jag är 40+ och har bott på Sköntorpsvägen i 5 år tillsammans med fru och ett yrväder till 
son. Jag är till vardags informationsförvaltare på en statlig myndighet. Har jag någon energi 
över efter familjen och jobbet så tränar jag gärna eller läser en bra bok. Men oftast blir det tv-
soffan. 
 
Jag har ingen nämnvärd erfarenhet från liknande uppdrag tidigare, men är intresserad av att 
lära mig mer om hur en välskött förening funkar. Ett uppdrag som suppleant ser jag som en 
bra start. 
 



MOTIONER TILL HSB BRF YMSENS ÅRSSTÄMMA 2022  
Styrelsen har mottagit och behandlat 17 stycken motioner för beslut under årsstämman. 

Pumpstation för cyklar, Johan Sangell 

Då det är många cyklister i vår förening borde vi ha en gemensam pumpstation placerad 
t.ex. mellan Ymsen vägen 3 och 5. 

På denna sida finns några exempel, pris ca 20 000kr exkl. montering 
https://www.uteprodukter.se/park-och-utemiljo/cykelstall/cykelpumpar 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att avslå motionen. 

Styrelsen ser en överhängande risk för att en gemensam pumpstation skulle kräva frekvent 
underhåll och reparation (ref. publika pumpstationer runt om i stan), vilket i så fall leder till 
kostnader samt frustration bland medlemmarna, då något föreningen installerat och tagit på 
sig ansvaret för inte alltid fungerar. Styrelsen arrangerar dock med jämna mellanrum 
rensningar i våra cykelrum för att hålla god ordning och kommer i samband med dessa 
utvärdera möjligheten att stötta våra cyklister genom att köpa in och fylla på med enklare 
pumpar. Styrelsen uppmanar också medlemmarna att kontakta sin respektive husvärd 
angående specifika förbättringsförslag avseende cykelrum.  

Nya cykelställ, Johan Sangell 
För att ge våra medlemmar möjlighet till en stöldsäker parkering av sin cykel utomhus 
föreslår jag att föreningen ersätter de traditionella cykelställen där endast framhjulet placeras 
med stålbågar där ”hela” cykeln kan låsas fast t.ex. i ramen. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Föreningen erbjuder i dagsläget traditionella cykelställ, stålbågar och cykelparkering 
inomhus. Cykelstölder är en mycket beklaglig realitet och vi har medlemmar som fått cyklar 
stulna även vid stålbågarna. Styrelsen finner motionen intressant och kommer beakta 
utökande av stålbågar, eller andra liknande ”säkra” lösningar, för att ersätta de traditionella 
cykelställen som en del av den pågående och långsiktiga utvecklingen av vår utemiljö. 

Parfymfria tvättstugor, Anna och Staffan Lysell 

Vi efterlyser parfymfria tvättstugor i föreningen. Starkt luktande tvättmedel och sköljmedel 
sätter sig i maskinerna och tvätt- och sköljmedelsfacken, liksom i torkskåp, torkrum, tumlare 
och ärvs av nästa gäst i tvättstugan.  

Förslag: Eftersom tvättstugorna är gemensamma och många medlemmar kan ha allergiska 
besvär eller är parfymkänsliga önskar vi att föreningen inför parfymfria tvättstugor. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Det bästa sättet att få en tvättstuga parfymfri är att installera självdoserande tvättmaskiner. 
Det vill säga att vi köper nya maskiner och hanterar påfyllning av tvättmedel i dessa med 
parfymfria medel. Eftersom vi inte har ett behov att byta ut maskinerna i våra tvättstugor nu 
så kommer vi inte att göra detta. Vi kan titta på vad kostnaden är när vi nästa gång behöver 
byta ut maskiner. 

https://www.uteprodukter.se/park-och-utemiljo/cykelstall/cykelpumpar


Även med självdoserande maskiner kommer vi aldrig att kunna garantera en helt parfymfri 
tvättstuga. Men för att hjälpa de i föreningen som lider av allergi kan vi peka ut en av våra 
tvättstugor som parfymfri. 

Det innebär: 

• Vi föreslår den lilla tvättstugan i Y3 då det finns två stycken i Y3 och ingen som vill 
använda parfym som vanligt kommer bli tvungen att gå till ett annat hus.  

• Vi sätter upp ett anslag i tvättstugan som berättar att den är parfymfri och ber 
användare att respektera detta. Även ha med information om varför vi vill ha den 
parfymfri. 

• Vi sätter upp anslag i de andra tvättstugorna om att det finns en tvättstuga som är 
parfymfri men att dessa är ok att använda parfymerat tvättmedel. 

• Vi informerar om ändringen till parfymfri via Facebook, Instagram och hemsidan och 
ber boende att respektera detta. 

• Informationen om tvättstugorna, i dokument på hemsidan, uppdateras med att en av 
dem numera är parfymfri och att vi i föreningen inte kan garantera att den är det men 
att det kan minska mängden parfymerat tvättmedel som används där inne. 

• Vi uppdaterar bokningssystemet så att det står att tvättstugan i Y3 är parfymfri. Detta 
så att det syns att den är det redan när man bokar. 

Detta kommer inte att garantera en parfymfri tvättstuga men det kommer förhoppningsvis att 
bli bättre för de som är allergiska om fler som inte använder parfym väljer en och samma 
tvättstuga. 

Vi kan få detta på plats innan årsskiftet 2022-2023. 

Rökförbud på balkongerna, Anna Pihlström-Martin 

Under sommaren har jag vid flera tillfällen besvärats av att det luktar cigarettrök då jag varit 
på balkongen. Röken kommer inte från gatan utan från någon granne som röker på sin 
balkong.  

Det är en gemensam angelägenhet att skapa trivsel och god boendemiljö i en 
bostadsrättsförening och cigarettrök är inte en faktor som skapar trivsel utan tvärtom. 

Jag föreslår därför att det ska vara rökförbud på balkongerna så att man kan vistas där utan 
att må dåligt av röklukt. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att avslå motionen. 

Styrelsen har förståelse för dina synpunkter och ditt förslag på rökförbud men vi som Brf har 
tyvärr inte laglig grund att förbjuda rökning på medlemmens balkong eller i sin lägenhet. Vi 
kan däremot vädja till våra medlemmar att undvika rökning på balkongerna. 

Anslut till HSB kommunikationsplattform, Anna Nilsson 

Idag har vi en hemsida där information samlas för vår BRF.  

En HSB förvaltad plattform skulle ge oss större möjligheter för att sprida information då 
sådana tjänster (HSB kommunikationsplattform) vanligen innehåller inbyggda system för 
information och kommunikation. I systemen brukar även en app ingå som ännu mer 
underlättar för användarna.   



I ett första skede undersöka plattformen, funktionalitet etc. För att i ett andra skede om 
behoven från oss uppfylls köpa in oss i systemet.  

Vinsten skulle vara en närmare kontakt med alla boende, lättare att nå ut med information 
samt ännu enklare att uppdatera plattformen med nyheter, bilder etc. och ett mindre 
personberoende kommunikationsansvar då förväntan är att alla oberoende av 
webbpubliceringskunskaper kan hantera en sådan plattform som beskrivs. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Styrelsen arbetar aktivt med att kommunicera den viktigaste informationen, nyheterna och 
besluten till medlemmarna, t.ex. via föreningens hemsida, sociala medier, medlemsmöten 
och nyhetsbrev (Ymsennytt). Att utvärdera och eventuellt byta kommunikationsplattform och 
ingå avtal för detta ingår i styrelsen löpande arbete och förvaltning.  

Ansluta sig till digitalt system för att delta på stämma online och även för att rösta 
online, Anna Nilsson 

Syftet är att tillgängliggöra möten och för att så många som möjligt ska kunna delta i det 
viktiga beslutande organet - föreningsstämman oberoende av om en kan vara på plats eller 
ej.  

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Enligt stadgarna ska föreningsstämman i första hand genomföras fysiskt och styrelsen ser 
en poäng i att medlemmarna träffas. De som inte kan närvara har möjlighet att föra sin talan 
genom ombud. Brf Ymsen har idag ingen teknisk möjlighet att administrera ett deltagande 
eller röstförfarande online. Eventuellt någonting som kan bli aktuellt i framtiden. 

Installera solceller, Anna Nilsson 

Behovet av el är en av våra tids stora frågor.  

I steg ett: Undersöka alternativa ytor för solpaneler för de moderna solpaneler som finns 
idag. Kan vi sätta solpaneler på husens väggar? Finns andra smarta sätt att optimera 
energiförbrukningen i vår brf?  

Steg två: Starta ett sol/ optimerings projekt.  

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Styrelsen tackar för motionen och tar tillfället i akt att lite mer utförligt berätta om sitt arbete 
med att spara el. 

Styrelsen delar helt motionärens uppfattning när det gäller vikten av att begränsa 
elförbrukningen. Alla föregående styrelser har arbetat med det. Det är ingen slump att 
elförbrukningen minskat från 214.000 kWh år 2010 till idag 121.000. I samband med all byte 
av utrustning är elförbrukning en väsentlig del av beslutsunderlaget.  

I föreningens tvättstugor används mycket el, framförallt till torkning. Större delen av 
maskinparken byttes därför omkring år 2012, till en för den tiden bästa tillgängliga teknik. 
Fläktarna på taken har bytts. För några års sedan byttes all gemensam el till energisnål 
teknik.  Styrelsen har fortsatt arbetet med att modernisera tvättstugorna, med utbyte av 
torktumlare och torkskåp till moderna system med värmepump, med en teknik som började 



säljas förra året. Vi tidigarelägger investeringarna i förhållande till normal ekonomisk 
livslängd.  

2019 studerades möjligheten att installera solpaneler på taken. Styrelsen slutsats då blev att 
takens tårtform skapar svårigheter med ett optimalt utnyttjande av solpaneler. Projektet 
lades på hyllan för att tas upp igen i samband med att taken så småningom renoveras. 

Då berördes även flyktigt tanken på solpaneler på ytterväggarna, dock utan någon djupare 
analys. Sannolikt har utvecklingen idag gått betydligt längre, varför det möjligen skulle kunna 
vara värt att studera det alternativt mer noggrant. Styrelsens uppfattning är dock att en 
åtgärd som inbegriper någon påbyggnad på ytterväggarna av kostnadsskäl bör ske i 
samband med annat arbete på fasaderna. Enligt underhållsplanen bör fasaderna renoveras 
omkring år 2030, vilket då skulle kunna vara en lämplig tidpunkt för att också se över 
möjligheten att sätta upp solpaneler på fasaderna. 

Föreningens elförbrukning kan dock tyvärr framöver förväntas öka som en följd av ökad 
laddning av elbilar. I genomsnitt antas en elbil förbruka 2.400 kWh per år (1200 mil à 2 
kWh). Det skulle betyda att 10 elbilar skulle öka hela föreningens elförbrukning med 20 %. 
Kostnaden för denna förbrukning debiteras laddbilsinnehavarna.  

Sköta våra grönområden med våra pollinerare i åtanke, Anna Nilsson 

Även i stadsmiljö kan vi öka mängden blommande grönområden för våra pollinerare. Vackert 
för oss, möjligen lägre förvaltningskostnad (gräset behöver inte klippas), bra för våra hotade 
pollinerare.  

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Studier har visat att ett antal pollinerare har försvunnit både globalt och i Sverige. BRF 
Ymsen, genom styrelsen och Trädgårdsgruppen, har försökt skapa bra miljöer för våra 
pollinerare (insekter) inom våra grönområden. Vi använder inga bekämpningsmedel. Vi 
försöker klippa buskar och träd så att det blir en så stor blomning som möjligt så det finns 
mat till våra insekter, försöker att skapa en bra boendemiljö för insekterna genom att lämna 
kvar gamla trädgrenar och sätta ut bihotell.  

BRF Ymsen försöker alltid köpa in perenner som är BEE-flower, vilket innebär att de skall 
dra till sig alla insekter. BRF Ymsen försöker så gott det går att hjälpa insekter att pollinera, 
genom att följa naturvårdsföreningens rekommendationer. Dessa innebär bl.a. att plantera 
t.ex. lavendel, kantnepeta, fläder, spirea. Insekter behöver också vatten, ett bidrag är vår 
fontän.    

Vi använder cricketgräs runt våra hus, detta för att tåla spring på gräsmattorna och för att de 
ska användas som trivselområde, vilket innebär att våra gräsmattor tyvärr inte är gjorda för 
att bli gräsängar. I dagsläget försöker vi göra allt vi kan för våra små vänner.    

Synliggöra (statisk plats på vår webb) förvaltningsplanerna för hus, mark, 
grönområden som vi förvaltar, Anna Nilsson 

Syfte att öka transparensen och ge boende möjlighet att komma med förslag och ta del av 
arbetet. Förhoppning är också att detta ska ge boende en känsla av att både kunna och vilja 
engagera sig i vad som händer i föreningen. Samt att synliggöra styrelsens arbete för 
föreningen.  



I samband med detta också öppna upp för boendeundersökningar så att styrelsen kan få en 
uppfattning om de boendes uppfattning i mindre frågor utan att för den delen behöva kalla till 
extrastämma.  

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Medlemmar i Brf Ymsen har idag stora möjligheter att komma med förslag och ta del av 
arbetet i vår förening. Har man frågor, synpunkter eller förslag så är det bara att kontakta 
styrelsen och är man intresserad att engagera sig i föreningen så kan man även kontakta 
valberedningen. Information om vad som händer i föreningen finns att läsa på vår hemsida 
och i Ymsennytt samt i vår förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Förutom årsstämman 
så har vi även medlemsmöten minst en gång varje år där man kan ställa frågor och framföra 
synpunkter på föreningens arbete. 

Arbeta för minskad el och uppvärmningskostnad, Anna Nilsson 

T.ex. genom att: Installera vattenmätande system i lägenheterna 

Syftet är att minska (varm) vattenanvändning och på så sätt minska generell användning av 
el samt minska kostnaden för oss i brf.  

Sänka innertemperaturen fa under kommande vinter.  

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att avslå motionen (mätare) respektive se motionen (sänkt innertemperatur) som 
besvarad. 

Varmvattnet är idag en del av fjärrvärmesystemet, varför mycket litet el åtgår till att 
framställa vårt varmvatten. Individuella mätare av varmvattnet skulle alltså inte sänka 
elförbrukningen, för övrigt heller inte för producenten Stockholm Exergi.  

Att sätta in vattenmätare i samtliga lägenheter för att spara vatten, alltså ungefär 360 
mätare, skulle naturligen kosta stora pengar. Det är framförallt arbetet som kostar. För att 
uppnå full effekt av mätarna skulle det dessutom krävas att medlemmarna också 
debiterades för sin vattenanvändning, individuell mätning och debitering, IMD. Med det 
regelsystem vi har idag, tvingas föreningen då lägga på moms på ”försäljningen” till 
medlemmarna.  

Att ha 360 olika mätare installerade som ibland går sönder kräver ytterligare arbete för 
styrelsen och kostnader för föreningen även om det rimligen finns relativt enkla system för 
administrationen. Styrelsens uppfattning är emellertid att kostnaderna förknippade med 
vattenmätare och ett system med IMD skulle leda till högre kostnader och inte på något sätt 
skulle leda till en besparing för föreningen. Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Styrelsen har vidare påbörjat ett projekt med att sänka innertemperaturen under kommande 
vinter och avvaktar med spänning medlemmarnas synpunkter. 

Parkeringsplatserna, Anna Nilsson 

Idag är kötiden lång. Undersöka och ta fram olika modeller för ett roterande kösystem som 
ger att flera av de boende kan nyttja föreningens p platser samt underlätta för de som idag 
väljer bort el eller hybridbil att göra ett val mot ett mer klimatvänligt bilalternativ.  

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 



Brf Ymsen tillämpar likabehandlingsprincipen vilket innebär att de som innehar 
parkeringsplats idag har stått i kö för att få en plats, vilket också gäller för nya medlemmar. 
Nu har Brf genomfört en utbyggnad med 5 nya platser för att minska kötiden och även gjort 
det möjligt för samtliga platser att nyttja laddtjänsten. Samtidigt så pågår det ett arbete i 
Stockholms kommun för att utöka antalet allmänna laddplatser varför man inte ska behöva 
välja bort att köpa el- eller hybridbil medan man står i kö. Styrelsen har även undersökt 
intresset för en delad laddplats under våren 2022 och beslutade att inte gå vidare med en 
sådan lösning då intresset var lågt jämfört med intresset för en personlig parkeringsplats. 

Låna ut p-plats, Anna Nilsson 

Undersöka och ta fram modeller som ger att boende med p plats temporärt kan ge andra i 
föreningen möjlighet att nyttja p platsen om den med p plats är t.ex. bortrest 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Det är tillåtet att tillfälligt, t.ex. under semesterresa, låna ut sin parkeringsplats till någon 
annan medlem. Brf Ymsen tillåter däremot inte andrahandsuthyrning av både administrativa, 
kontroll och rättviseskäl samt att det dessutom leder till uppsägning av platsen. 

Container och grovsopor, en ”sluta släng” kampanj, Sara Danielsson 

Jag har under flera år reagerat på att diverse fullt fungerande saker slängs i våra containrar, 
smått som stort, 3 ggr per år. Här tycker jag att vi kan göra mer ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Vi måste hjälpas åt att ta ansvar för att sluta slänga och det ska vara lätt att göra rätt. 

Idag finns det i föreningen en facebookgrupp Brf Ymsen Byta Grejer där man kan skänka 
eller sälja + att det i ett par av våra hus finns bokhyllor med bortskänkta böcker. Så bra och 
trevligt! 

Jag tycker vi kan göra ett försök med ett bytesrum. 

Förslag: Styrelsen tar ett beslut om vad som får och framför allt bör slängas i våra 
containrar. 

En tydlig och lättillgänglig information ska finnas om var du kan lämna in och skänka bort 
saker du inte längre behöver. 

Styrelsen undersöker om det finns ett utrymme och möjlighet till att skapa ett bytesrum för 
saker som medlemmar vill skänka bort. En arbetsgrupp skapas och tar ansvar för att hålla 
ordning och vid behov rensa och tömma. Återvinnarna, vid skanstull, mfl hämtar gratis. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att avslå motionen. 

Styrelsen har beslutat att inte erbjuda hantering av miljöfarligt avfall i samband med 
containern (vilket alltså är förbjudet att slänga i våra kärl utan hänvisas till ÅVC) men avser i 
övrigt inte detaljstyra vad medlemmarna får och inte får slänga. Lättillgänglig information om 
hur och var medlemmar kan skänka kläder, saker och möbler finns t.ex. på nätet och erbjuds 
via ett antal organisationer som specialiserar sig på detta. Styrelsen uppmanar samtliga 
medlemmar att ta del av den informationen samt att använda det fina medlemsinitiativet ”Brf 
Ymsen Byta Grejer”, andra köp- och säljsajter eller att anordna bytesdagar eller loppisar.  

Tyvärr har tidigare försök med gemensamma öppna förråd lett till ett ”upplag” av saker att 
hantera, där det också kan bli en svår (och tung) fråga att hålla ordning, rensa och avgöra 



vad som kan anses vara skräp eller inte, varför styrelsen inte stödjer ett sådant bytesrum. 
Styrelsen har dock skapat ett förråd för originaldelar till våra lägenheter där medlemmar som 
renoverar - via styrelsen - kan lämna eller hämta t.ex. beslag, luckor och dörrar för att 
återskapa en lägenhets ursprungliga karaktär. 

Gångväg vid parkeringen, David Flato 

Nu har föreningens parkering byggts om och moderniserats. I samband med det missades 
möjligheten att skapa en enkel lösning för alla gående i föreningen som brukar ta vägen via 
parkeringen ner till Gullmarsvägen och exempelvis Skanskvarnskolan. Nu har istället olika 
försök med att stoppa gående från att gå där gjorts, men inget verkar fungera då det 
uppenbarligen är en väg många i föreningen föredrar. När det satsas så mycket på parkering 
för bilar tänker jag att det är synd att inte en lösning för de gående gjorts. 

Därför föreslår jag att föreningen gör en enkel lösning med en smal gång vid sidan av 
parkeringen där barn och vuxna kan gå utan att förstöra gräsmattan. Det går att lösa billigt 
och enkelt. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att avslå motionen. 

Brf Ymsen har undvikit att göra en lösning för gående då det är förenligt med stor olycksrisk. 
Området ska av utrymmesskäl enbart användas för till- och utfart av bilar från vår parkering. 
Gångtrafik till Skanskvarnsskolan hänvisas till allmänna gångvägar.  

Åtgärda fukt i källaren på Ymsenvägen 3, Maria Nordin och David Flato 

Vi vill lägga en motion om att åtgärda fukten i källaren på Ymsenvägen 3. Våningsplanet 
med förråd som inte har avfuktare har hög luftfuktighet och det man förvarar i förråden blir i 
vissa fall förstört, då det luktar väldigt illa där. Lukten känns redan på våningen med lilla 
tvättstugan. Vi ställde ner en fuktmätare för ett tag sen och då visade den luftfuktighet kring 
70 %, ett värde som riskerar mögeltillväxt. Vi undrar om det redan nu finns mikrobiell påväxt 
på väggarna, vilket inte vore bra för fastigheten.  

Vårt förslag är att ta in någon kunnig som tittar på det och eventuella åtgärder. Vi önskar 
också en avfuktare vid förråden, likt dem det finns på de nedre källarplanen. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Fukt i källarna är ett generellt problem. Därför avråder föreningen från att förvara kläder eller 
annat som kan skadas av fukt i de förråden. I några extra fuktskadade förråd har föreningen 
satt in en luftavfuktare. Föreningen har planerat att se över behovet av luftavfuktare under 
innevarande räkenskapsår.  

Nya namntavlor till våra entréer i Brf Ymsen, Lisa Disland Modigh 

Namntavlor i våra entréer är svåröverskådliga, ger ett slarvigt intryck och är inte speciellt 
”användarvänliga” om man ex vis söker en person som äger en lägenhet tillsammans med 
en annan bostadsrättsinnehavare. Är det viktigt att veta vilka som bor på våning 7 (*bild 
bifogades motionen på en av våra namntavlor som ett exempel på hur de boende 
presenteras, med namn per våningsplan)? 

Eftersom vi nu fått nya och fina entrédörrar med porttelefoner är det kanske dags att gå ett 
steg vidare, d.v.s. utrusta entréerna med digitala namntavlor. Detta skulle möjliggöra en 



enhetlig layout, en snabb upp-datering (via Styrelsen) och en överskådlighet då alla namn 
kommer i bokstavsordning (som i port-telefonen).  

Mitt förslag är att Brf Ymsen utrustas med digitala namntavlor i respektive entré. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Våra namntavlor är åldrade och åtminstone belysningen för dessa kommer inom kort behöva 
bytas ut då de lysrör som används inte tillverkas längre. Digitala namntavlor är ett intressant 
alternativ, inte minst ur ett kommunikationsperspektiv. Att utvärdera och eventuellt byta 
namntavlorna i våra entréer ingår i styrelsen löpande arbete och förvaltning, och kan komma 
att inkluderas i ett projekt för att renovera entréerna i sin helhet (d.v.s. partierna innanför 
våra nya fina portar). 

Anslagstavlor, Lisa Disland Modigh 

Våra anslagstavlor fungerar inte så bra då korkunderlaget är uttjänat. Dessutom verkar de 
vara för små (*bild bifogades motionen från en av våra anslagstavlor som ett exempel). 

Mitt förslag är att man i anslutning till byte av namntavlor också byter ut anslagstavlorna till 
mer funktionella sådana. 

Styrelsen har behandlat motionen på styrelsemötet den 17 oktober 2022 och föreslår 
stämman att se motionen som besvarad. 

Att utvärdera och eventuellt byta anslagstavlor kommer att hanteras i samband med arbetet 
avseende namntavlor och entréer. 



ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig  
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med  
års redo visningslagen. En årsredovisning består av en förvalt-
ningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt  
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redo- 
visnings och värderingsprinciper som tillämpas samt detalj-
information om vissa poster i resultat- och balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens 
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året. Verksam- 
hetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter om fastigheten, 
utfört och planerat underhåll, vilka som har haft uppdrag i 
föreningen samt avgifter. Även väsentliga händelser i övrigt 
under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras, 
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår  
av resultat- och balansräkningen.
 Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till 
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader fören-
ingen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika 
med årets överskott eller underskott.
 För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort 
överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till 
kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så  
att de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och 
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Förenings-
stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet 
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av 
föreningens anläggningstillgångar, det vill säga byggnader och 
inventarier. Anskaff ningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar 
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.
 I not till byggnader och inventarier framgår även den 
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskriv-
ningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader 
och inventarier som föreningen äger.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) 
och hur dessa finansieras (skuld sidan). På tillgångssidan 
redovisas dels anläggningstillgångar såsom bygg nader, mark 
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättnings-
tillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar 
samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna 
kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet 
indelas i bundet eget kapital som består av insatser, upplåtelse-
avgifter och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital 
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år 
(balanserat resultat eller ansamlad förlust).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom fören-
ingen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader. 

TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträtts-
avtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart 
tionde år, baserat på markvärdet och en ränta, och kan inne- 
bära stora kostnads ökningar om markpriserna gått upp mycket.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättnings-
tillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom 
ett år. Hit hör bland annat kort fristiga fordringar och vissa 
värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har 
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då 
redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett 
eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel 
fastighetslån.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel 
skatte skulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även 
fond för inre underhåll här. 

FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska 
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus.  
I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till  
en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns 
för att trygga det framtida underhållet av föreningens hus. 
 Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital och påverkar inte resultat räkningen,  
se styrelsens förslag i förvalt ningsberättelsen.
 Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska 
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fond behållningen  
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen  
för samtliga bostads rätters tillgodohavanden.
 Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer 
för redovisning av fonderingen.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga 
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten 
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida till- 
gångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god. 

SLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är 
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen  
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen en 
kassa och ett sparande som ger jämna årsavgifter framöver? 
Uppdaterade underhållsplaner samt flerårsprognoser för att 
kunna svara på ovanstående är viktiga. Fråga gärna styrelsen 
om detta även om det inte står något i årsredovisningen.
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