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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Tid:  Onsdagen den 10 juni, kl 18:00 reservdag den 11 juni kl 18:00 
Plats:  Gräsmattan mellan Aron Lindgrens väg 4 och 6 
 
Mötet  börjar med att JM informerar om den kommande ombyggnad av våra fasader 
 
Dagordning: 
Stämmans öppnande 
 
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden/justering av röstlängd. 

 
2. Val av ordförande för stämman 

 
3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman 

4. Fastställande av dagordningen 
 

5. Val av två justerare/tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
 

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 
 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 

10. Resultatdisposition 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

12. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer 
 

13. Val av styrelseordförande för 2020 
 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 

15. Val av revisorer och suppleanter 
 

16. Val av valberedning                                                                                                                                                                      

17. Ny motion från arbetsgruppen för installation av laddstolpar 

18. Motion gällande arbetsgrupp för ombyggnad av våra fasader 

19. Motion kollektiv bostadsrättsförsäkring                                                                                                    
 

20. Gemensamhetsanläggning  Ga:28 Äppellunden (Bolinderstrands Samfällighet) 
 

21. Gemensamhetsanläggning Ga:10 Parkering, Aron Lindgrens väg                                                                                
 

22. Information från styrelsen angående  ombyggnad av våra fasader 
 

23. Avslutning, Mötet avslutas 



































Till Bostadsrättsföreningen Ekbladet 

Motion till brf Ekbladets årsstämma 2020 
angående installation av laddplatser 

Bakgrund 
Vid Ekbladets årsstämma 2019 beslutades att installera 7 laddstolpar på våra parkeringsplatser under följande 
förutsättningar: 
1. GA10 ger klartecken. 
2. Vi söker och får klimatbidrag från Naturvårdsverket. 
3. Lantmäteriet inte kräver ett nytt anläggningsbeslut. 
4. Kostnad/hyra för laddplatserna skall finansiera investeringen. 

 

Under året har en arbetsgrupp med deltagare både från BRF Ekbladet och BRF Ekblomman arbetat med frågan. 
Arbetet har resulterat i att föreningen har beviljats bidrag från Naturvårdsverket på upp till 12 laddplatser. 
Bidraget är 50% av den totala kostnaden och kommer att betalas ut under förutsättning att installation sker 
senast i december 2020.  Arbetsgruppen har också utvärderat offerter från utvalda leverantörer och har valt ut 
en leverantör som kan genomföra arbetet under hösten 2020.  
 
Dock har vi förstått att punkt 1 och 3 inte är uppfyllda, varför arbetsgruppen inte har kunnat fortsätta 
projektet.  
 
Avseende punkt 3, så har vi förstått att GA10´s anläggningsbeslut för parkeringen inte omfattar laddplats för 
elbil, utan enbart parkering med motorvärmare. Ledtiden för ett nytt anläggningsbeslut är ett till två år och 
lantmäteriets kostnad för ett nytt anläggningsbeslut är svår att beräkna, men förväntas vara ungefär lika hög 
som laddstolpeinstallationen.   
 

Förslag till beslut 
Vi, undertecknare av denna motion, föreslår därför att: 

a) GA10 ansöker om nytt anläggningsbeslut i det fall att Lantmäteriet inte anser att nuvarande 
anläggningsbeslut också täcker laddstolpar. 

b) BRF Ekbladet genomför installation av det antal laddplatser, som styrelsen anser motiverat. 
Installationen genomförs under hösten 2020 och det beslutade bidraget från Naturvårdsverket kan 
därmed betalas ut. Installationen kommer att ske innan ett nytt anläggningsbeslut föreligger, eftersom 
vi på mycket goda grunder kan anta att Lantmäteriet kommer att godkänna ett nytt anläggningsbeslut 
med laddplatser. Installation under 2020 är  nödvändigt för att kunna erhålla det bidrag om 50% av 
kostnaden, som utlovats. Det är idag osäkert om bidrag till laddstolpar kommer att ges under 2021 
och följande år, så en fördröjning med installationen innebär en fördubblad kostnad.  

c) Kostnad för laddplatserna och elförbrukning betalas av de medlemmar som hyr parkeringsplats med 
laddplats, genom en förhöjd hyra enligt en kalkyl som styrelsen beslutar. Kostnad för det nya 
anläggningsbeslutet skall inte ingå i kalkylen, dvs denna kostnad ligger på GA10, eftersom GA10 förr 
eller senare i alla lägen blir tvungen att göra ett nytt anläggningsbeslut eftersom laddning av elbil 
förväntas bli standard. Observera att nya bostadsbyggen eller renoveringar redan idag är ålagda att 
förbereda för laddplatser på viss del av föreningens parkeringsplatser. 

d) Styrelsen för BRF Ekbladet ges i uppdrag att få acceptans för installation av GA10. Enligt Lantmäteriet 
kan en enskild fastighetsägare i en samfällighet ges tillstånd till installation om det inte hindrar andra 

fastighetsägares användning av anläggningen.  
 
Arbetsgruppen för laddstolpar brf Ekbladet: 
 
Anne-Marie Fransson, Björn Finnhammar , Kenneth Lagnelius, Mattias Andersson 
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Motion till BRF Ekbladets 

årsstämma 2020 

 

Motion gällande arbetsgrupp för ombyggnad av våra fasader 

För att inte öka belastningen för mycket på vår styrelse och 

kvalitetssäkra ombyggnaden av våra fasader föreslår vi att en 

arbetsgrupp bildas. 

Arbetsgruppens medlemmar skall vara med på möten med JM. Vara 

tillgängliga för diskussioner och behjälpliga vid frågor från JM och 

våra medlemmar. 

Vi föreslår att gruppen har en sammansättning av medlemmar från 

styrelsen samt föreningsmedlemmar. Totalt antal fem till sex personer. 

Medlemmarna utses av styrelsen. 

Arvode för medlemmarna 300 kr per timma exklusive sociala avgifter. 

BRF Ekbladet 

Styrelsen 

 



Motion Kollektiv Bostadsrättsförsäkring 

Styrelsen har utrett fråga om att ansluta samtliga lägenheter till kollektiv 

bostadsrättsförsäkring i samma försäkringsbolag som Brf Ekbladet försäkrar hela fastigheten 

– Bostadsrätterna. 

Bostadsrättsförsäkring är varje medlem ålagd att teckna och utgör vanligtvis ett tillägg till 

hemförsäkring. Försäkringen täcker kostnader vid skada som medlem åsamkat t ex 

vattenskada som i sin tur kanske också skadat annan del av fastigheten. För 

bostadsrättsföreningen är det viktigt att förvissa sig om att alla lägenheter har detta 

försäkringsskydd. 

Vi har nu fått offert med kollektiv försäkring till en avgift av 465: - kr per lägenhet och per år. 

En årskostnad på 34 000:- kronor. Den kostnaden föreslår styrelsen att 

bostadsrättföreningen svarar kollektivt för och ingår i månatliga avgiften. När försäkringen 

tecknats kan varje bostadsinnehavare säga upp sin bostadsrättförsäkring och får en 

privatekonomisk lättnad. 

Sammanfattningsvis föreslås 2020 års stämma besluta att teckna kollektiv 

bostadsrättsförsäkring från och med 2020-07-01. 

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekbladet 

 

 



Info inför årsstämman 2020 

BRF Ekbladet 

Val av tid och plats 

På grund av Coronaviruset har vi valt att lägga årets stämma utomhus 

och flytta det till juni månad. 

Platsen blir på gräsmattan mellan Aron Lindgrens väg 4 och 6 kl 

18:00 den 10:e juni. reservdag den 11:e juni om vädret inte lämpar sig 

för utomhusmöte den 10:e juni. Blir det ändring till 11:e juni kommer 

det att meddelas på våra anslagstavlor senast den 8:e juni. 

Medtag egen stol eller filt att sitta på. 

Vi kommer inte att servera något tilltugg efter mötet men tag gärna 

med eget kaffe. 

JM information om ombyggnad av våra fasader 

Mötet inleds med att JM informerar om ombyggnaden av våra fasader. 

Har ni några frågor till JM vore det bra om ni kommer med dem redan 

nu. Förslagsvis kan ni skriva ner era frågor och lägga dem i vår 

brevlåda  Aron Lindgrens väg 4. 

Fullmakt 

Kan ni inte eller vill ni inte komma på mötet så går det bra med en 

fullmakt. Enligt de specialbestämmelser som gäller nu kan en person 

ha fullmakt för flera medlemmar, vår styrelse har beslutat att begränsa 

antalet till fem fullmakter per person. Den person som ni ger fullmakt 

till behöver ej vara medlem i vår förening.  

Välkomna 

Styrelsen BRF Ekbladet


