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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 
HSB Bostadsrättsförening Palladium i Solna, organisationsnummer 769611-3252. 
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Palladium i Solna får härmed avge redovisning för 
föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 2011- 31 december 2011. 
Föreningen bildades den 28 juni 2004 och registrerades den 2 september 2004. Föreningen 
är bildad för att äga och förvalta fastigheten Filmstaden 18 i Gamla Filmstaden, Solna 
kommun.  
Inflyttningen påbörjades 30 juni 2006. Byggnationen färdigställdes under 2006. Föreningen 
omfattar 82 lägenheter och en hyreslokal. Under året var upplåtelseavtal tecknade för 
samtliga lägenheter och hyreslokalen. 
 

MEDLEMMAR  
Vid verksamhetsårets utgång bestod föreningen av 136 boende medlemmar och HSB Stockholm ekonomiska 

förening. Under året har fem överlåtelser skett.  

 

STYRELSE 
Styrelsen har under året (2011-12-31) haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Björn Eklund  

Vice ordförande: Patrik Arengård  

Sekreterare:  Lars Olsson   

Ledamöter:  Elisabeth André   

  Hans Tapper 

  Karin Olsson 

  Mattias Androls  

  Kenneth Hörnqvist  

  Kerstin Thufvesson,  HSB-ledamot 

Suppleanter:  Inger Andersson, HSB-ledamot 

      

FIRMATECKNARE 
Föreningens firmatecknare har varit Björn Eklund, Patrik Arengård, Elisabeth André och Lars Olsson. 

 

REVISORER 
Revisorer har varit Margaretha Björnmyren med Lennart Nyström som suppleant, valda av föreningen, samt 

BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisionsbyrå. 

 

VALBEREDNING 

Valberedningen har bestått av Peter Hansen, Ann Lindvall och Åke Arvidsson.  

 

SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden.  

 

FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma hölls den 4 maj 2011. 18 medlemmar var närvarande.  

 

FÖRVALTNING 

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen (fastighetsskötsel) har under året skötts av HSB Stockholm. 

 

AKTIVITETER 

Anslagstavlor 

Efter sommaren har nya anslagstavlor satts upp i alla entréer. Tavlorna är tänkta för information från 

styrelsen till föreningens medlemmar. Stiftelsen Filmstadens kultur har fått tillåtelse att informera om sina 

aktiviteter. 
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Garage 

Inom fastigheten finns ett garage med 40 bilplatser och 4 MC-platser. 30 bilplatser disponeras av boende i 

Brf Palladium och 10 bilplatser disponeras av Brf Rialto. Brf Palladium disponerar dessutom 13 bilplatser i 

Brf Rivals garage. MC-platserna disponeras, liksom övriga MC-platser i Filmstaden, av Samfällighets-

föreningen. 

Förvaltningen av garaget, kontrakt och hyror har tidigare skötts av Q-park som även ansvarat för kön för 

ledig plats. I våras övertog HSB förvaltningen, medan ansvaret för bilplatskön övertogs av Brf Palladium. 

Det rådde sedan länge viss oordning i kön och fasta regler saknades. Styrelsen fastställde därför före 

sommaren regler för garagekön. Efter sommaren har styrelsen också fastställt en kölista som nu ligger till 

grund för fortsatt fördelning av lediga bilplatser. Intresse för ledig MC-plats vidarebefordras till 

Samfällighetsföreningen. 

Skötsel av innergård och gräsytor 

Klippning av gräs, ogräsrensning och trimning av buskar och träd har fortsatt som tidigare. Vid ett möte med 

entreprenören i september konstaterades endast att en buske på innergården hade dött. Den ersattes med en 

ny. Under sommaren har planterats kaprifol runt det stora luftintagen på gården i förskönande syfte. 

Snöröjning 

Den snörika vintern 2010/2011 fortsatte även under det nya året och krävde en hel del insatser på såväl 

marken som på taken. Vintern som började i slutet av 2011 blev dock i det närmaste snöfri. 

 

Informationsverksamheten 

Under året delades ut två nyhetsbrev. I övrigt utnyttjades hemsidan (brfpalladium.se) som fortfarande utgör 

den huvudsakliga källan för medlemsinformation.  

 

Gårdsfest 

En gårdsfest arrangerades i juni och samlade ca 100 personer. Det var allas uppfattning att detta skulle göras 

till en tradition. 

Brandskyddet 

Föreningen driver ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Ett företag genomför årligen kontroller av all brandutrustning och att rökluckorna i varje trapphus fungerar. 

Även om brandskyddsarbetet är väl känt hos alla boende genomför styrelsen regelbundna kontroller inom 

hela fastigheten. Det gäller trapphus, källarutrymmen, garage, soprum och tvättstugor. 

Det finns en hög medvetenhet hos de flesta boende att följa brandföreskrifterna, men vid varje besiktning 

måste påminnelse göras till boende som placerat något i trapphuset eller i gemensamma källarutrymmen. 

De boende som har braskaminer är själva ansvariga för skötseln av dessa. Sotarmästaren för området har 

myndighetsansvaret för besiktning. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som driver och följer upp 

utvecklingen för ökad säkerhet mot bränder. 

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM BESLUTADES VID STÄMMAN 2011  

Till årsmötet 2011 inlämnades fyra motioner. 

Torsten Gyhlenius föreslog att elplintar skulle installeras på utomhusparkeringsplatser. Årsmötet ansåg 

liksom styrelsen att detta var Samfällighetsföreningens angelägenhet. Motionen hänvisades dit. 

Samfällighetsföreningen har beslutat att inte gå vidare i frågan. 

Petter Flink ville se över frågan om grillning på gård och terrasser. Styrelsen konstaterade att frågan nyligen 

diskuterats och resulterat i regler, som det kändes för tidigt att justera. Årsmötet höll med. 

Petter Flink ville också förbättra klämskyddet i hissarna genom att införskaffa ljusridåer. Styrelsen och 

årsmötet höll med. Vidare bearbetning av frågan har lett till att stängningssystemet ställts om till ”känsligare 

dörrar”. Frågan har därefter fått ytterligare aktualitet på grund av missnöje med hissarnas funktion. 

Diskussioner har inletts med KONE. 

Claes och Eva Thorson återkom till frågan om inglasning av balkonger. Styrelsen meddelade att diskussioner 

pågått med Solna stad, eftersom bygglov krävs för åtgärden. Stadens inställning rapporterades vara negativ. 

Därmed ansågs motionen vara besvarad. Besked har senare meddelats från staden att inglasning anses 

olämplig av arkitektoniska skäl. 
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SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 

Bostadsrättsföreningen ingår i en samfällighetsförening som förvaltar två gemensamhetsanläggningar. 

Filmstaden Ga:1 omfattar fem garage med tillhörande ramper och portar. Filmstaden Ga:2 omfattar följande 

anordningar: 

 Grönområden 

 Vägar 

 Belysning 

 Parkeringsplatser på mark 

 Kanalisationsrör för data- och telekommunikation 

 Ledningar för vatten från Solna Vattens förbindelsepunkt i fastighetsgränsen för Filmstaden 15 till 

respektive avstyckad fastighets fastighetsgräns omfattande spillvatten, dagvatten med tillhörande 

fördröjningsmagasin. 

Diskussioner pågår med Solna Stad om att kommunen skall ta över stora delar av detta. 

 

HYRESLOKAL 

I bostadsrättsföreningen finns en hyreslokal på 44 m². Lokalen är löpande uthyrd till Filmstadens 

samfällighetsförening. Nuvarande kontraktstid är 1 oktober 2010 till 30 september 2013.  

 

FASTIGHETSFÖRSÄKRING 

Fastighetsförsäkring är tecknad med HSB Försäkrings AB. Denna försäkring innehåller även 

bostadsrättstillägg. Försäkringsperioden löper kalenderårsvis.  

 

EKONOMI 

Föreningens ekonomi är god, och följer i stort den tidigare uppgjorda ekonomiska planen. Någon höjning av 

avgifterna har under året inte varit aktuell, och styrelsen har inte heller för 2012 beslutat om någon höjning.  

 

ARVODEN 

Enligt beslut på stämman den 19 maj 2010 uppgår arvodet till två prisbasbelopp att fritt fördelas mellan de 

förtroendevalda styrelseledamöterna. Av föreningen vald revisor erhåller 5.000 kronor.  

 

RESULTATDISPOSITION    

Stämman har att ta ställning till                      

Årets resultat                102 689 kronor 
Balanserat resultat      2 266 358 kronor                                                             

   Summa    2 369 047 kronor    

          
Styrelsen föreslår stämman att ta ställning till följande disposition:                                 
Avsättning till underhållsfond       347 000 kronor  
Balanserat resultat     2 022 047 kronor   
  Summa   2 369 047 kronor 

 

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i bifogad resultat- och 

balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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Inkommen motion och styrelsens utlåtande över denna 

Motion ‒ byteshylla för böcker i tvättstuga 
Motionen inskickad av Elisabeth Ingvarsson 

Jag motionerar om införskaffande av byteshylla för böcker i tvättstuga. Man kan annonsera i 

informationsbladet om någon medlem kanske har en enkel bokhylla att avstå? 

Jag har sett sådana små bibliotek i tvättstugan i flera föreningar i stan. Om styrelse har för mycket att göra, 

jag kan se till att det blir ordning på bokhyllan. 

Elisabeth Ingvarsson 

Mauritz Stillers väg 14 

08-278424 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen tycker att förslaget är värt att pröva. Intresse kan kanaliseras via föreningens hemsida. Styrelsen 

ges i uppdrag att finna lämplig plats för bokhyllan. 

Styrelsen ansluter sig till förslaget och anser därmed motionen vara besvarad. 

 

Förvaltningsberättelsen fastställd på styrelsemöte 2012-03-20 


