
PROTOKOLL  

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Palladium i Solna 

i seniorstaden, Lövgatan 43-45, Solna den 19 maj 2010. 

§ 1 Stämmans öppnande 

Vice ordförande Elisabeth André öppnade stämman. 

§ 2 Val av ordförande 

Hans Jansson valdes till stämmoordförande. 

§ 3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 

Ordföranden meddelade att han utsett Björn Eklund att föra protokollet. 

§ 4 Godkännande av röstlängd 

Förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen 
upptar 26 röstberättigade medlemmar, varav en genom fullmakt. (Bilaga 1) 

Stämman beslutade 

att godkänna förteckningen genom röstlängd. 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Stämman beslöt att fastställa dagordningen (Bilaga 2). 

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Till att jämte ordföranden justera protokollet föreslogs Staffan Ahl och Margareta 
Vesterlund. De föreslogs också som rösträknare. 

Stämman beslöt 

att utse Staffan Ahl och Margareta Vesterlund att justera protokollet och fungera som 
rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett 

Stämman beslöt 

att förklara att kallelse behörigen skett 

§ 8 Styrelsens årsredovisning 

Ordföranden meddelade att styrelsen innan stämman anordnat ett informationsmöte om 
årsredovisningen, vid vilket medlemmarna kunnat ställa frågor. 



Vice ordföranden Elisabeth André föredrog den skrivna delen av årsredovisningen. 
Ledamoten Kerstin Tufvesson föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen. 
(Bilaga 3). 

Ledamoten Hans Tapper informerade om brandskyddet. 

Följande frågor uppkom: 

Leif Gustafsson tog upp kostnaden för snöröjning. Ledamoten Lars Olsson svarade 
röjning bara sker när det snöar och kostnaderna mest belastar 2010. 

Fråga uppkom om den tills vidare bordlagda enhetsmätningen av el och om det var 
möjligt att se kalkylen för projektet. Svaret var ja. 

Stämman beslöt 

att med godkännande lägga årsredovisningen 2009 till handingarna. 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Revisorerna tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stämman beslöt 

att lägga revisorernas berättelse för 2009 till handlingarna. 

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Stämman beslöt 

att fastställa resultat- och balansräkningen. 

§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat 

Resultatet för 2009 uppgick till 784.356 kr. Det ackumulerade resultatet uppgår till 
2.656.357:95 kr. 

Stämman beslöt 

att följa styrelsens förslag att 390.000 kr överförs till yttre underhållsfond och 

att 2.266.357:95 kr balanseras i ny räkning. 

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

§ 13 Fråga om arvode för styrelsen och revisorer 



Valberedningens föredragande, Peter Hansen, föreslog att liksom förra året skulle 
styrelsen tilldelas ett arvode på två basbelopp att fördela inom sig och att 5.000 kr 
anslås till lekmannarevisorn. 

Stämman beslöt 

enligt valberedningens förslag. 

§ 14 Val av styrelse och suppleanter 

a) Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm 

Stämmoordföranden meddelade att HSB Stockholm utsett Kerstin Tufvesson till 
ordinarie ledamot och Inger Andersson till suppleant i styrelsen. 

b) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 

Peter Hansen föreslog att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter samt ledamot 
och suppleant utsedda av HSB Stockholm. 

Stämman beslöt  

att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter samt ledamot och suppleant utsedda 
av HSB Stockholm. 

c) Val av styrelseledamöter och supppleant 

Peter Hansen meddelade att Tom Sölch och Stina Touma inte kandiderade till omval och 
föreslog att följande personer väljs till styrelseledamöter på två år: 

Björn Eklund (DE 2) omval 

Kenneth Hörnqvist (DE 8) nyval 

Patrik Arengård (MS 12) nyval 

samt att följande personer väljs till styrelseledamöter på ett år: 

Elisabeth André (MS 14), omval 

Tarek Touma (DE 4), omval.  

Stämman beslöt 

enligt valberedningens förslag 

§ 15 Val av revisorer och suppleant 

HSB Riksförbund utser en revisor. Därtill föreslog valberedningen att stämman skulle 
utse en ordinarie revisor och en suppleant. 

Valberedningen föreslog Margareta Björnmyren (EA 9) som ordinarie revisor och 
Lennart Nyström (MS 14) som suppleant. 



Stämman beslöt  

enligt valberedningens förslag. 

§ 16 Val av valberedning 

Peter Hansen meddelade att valberedningen stod till förfogande för ytterligare en 
mandatperiod. 

Stämman beslöt 

att omvälja Peter Hansen (sammankallande), Ann Lindvall och Åke Arvidsson. 

§ 17 Val av två distriktsombud och två ersättare till HSB Stockholms distrikt 
Solna/Sundbyberg 

På förslag av stämmoordföranden beslöt stämman att 

uppdra åt styrelsen att utse ombud. 

§ 18 Övriga anmälda ärenden 

a) Inlämnade motioner och styrelsens utlåtande över dessa: 

Motion 1 – Torsten Gyhlenius ang Q-Park 

Björn Eklund föredrog styrelsens utlåtande som innebär att frågan måste hanteras 
tillsammans med Samfälligheten. Motionären var ej närvarande 

Stämman beslöt  

att enligt styrelsens utlåtande anse motionen besvarad. 

Motion 2 – Anders Sällström ang cykelrum 

Hans Tapper föredrog styrelsens utlåtande som innebär att cykelrummen ska upprustas 
med krokar. Motionären förklarade sig nöjd med utlåtandet.  

Stämman beslöt  

att enligt styrelsens utlåtande anse motionen besvarad. 

Motion 3 a och 3 b - Magdalena Crona resp Margaretha Björnmyren ang 
omvandling av styrelserummet till övernattningslägenhet 

Elisabet André föredrog styrelsens utlåtande som innebär att motionerna avslås med 
hänsyn till att lokalen används av Samfälligheten och genererar en hyresintäkt på ca 
50.000 kr per år. Motionärerna var inte närvarande. 

Stämman beslöt  

att enligt styrelsens utlåtande avslå motionerna 



Motion 4 – Lennart och Maj-Lis Nyström ang städning i tvättstugor och 
trapphus 

Tarek Touma föredrog styrelsens utlåtande som innebär att förslaget att skaffa 
grovdammsugare eller centraldammsugare avslås, medan trappstädningen nu sköts av 
ny entreprenör, HSB Städ, vilket förhoppningsvis ska innebära en förbättring. 
Motionärerna var inte närvarande.  

Stämman beslöt  

att enligt styrelsens utlåtande dels avslå motionen vad beträffar tvättstugorna, dels 
anse motionen i övrigt besvarad. 

Motion 5 – Elisabeth Ingvarsson – ang planteringar och andra gårdsfrågor 

Motionären var inte närvarande. Lars Olsson föredrog styrelsens utlåtande, som innebär 
att förslag på städdag och införskaffande av redskap avslås, eftersom detta sköts av AB 
Idrotts- och Trädgårdsanläggningar och i övrigt anse motionen besvarad. 

Stämman beslöt  

att enligt styrelsens utlåtande dels avslå punkt och 2 och 3 och anse punkt 1 och 4 
besvarade. 

Motion 6 - Leif Gustafsson ang snöröjning och värme i taklägenheter 

Lars Olsson föredrog styrelsens utlåtande som innebär att motionen anses besvarad med 
uppgift om kostnader för snöröjning och om att takläckage och bristande värme i 
taklägenheterna ska åtgärdas. Motionären ansåg att det inte var acceptabelt att 
Skanska ännu inte kommit på en lösning av värmeproblemet trots att tre vintrar 
passerat. 

Stämman beslöt  

att enligt styrelsens utlåtande anses motionen besvarad. 

Motion 7 – Claes och Eva Thorson – ang inglasning av balkonger 

Katarina Svensson föredrog styrelsens utlåtande som innebär avslag på motionen, 
eftersom inglasning skulle innebära ett alltför stort ingrepp på fastighetens arkitektur 
och områdets speciella karaktär. Motionären hade förståelse för dessa synpunkter men 
hävdade att det går att finna en diskret, flexibel lösning. Han tyckte att en förstudie 
borde kunna göras. Motionären föreslog att i alla fall borde en intresseundersökning 
bland medlemmarna kunna göras. 

Staffan Ahl talade i enlighet med styrelsens utlåtande och beklagade samtidigt att 
stadgarna inte helt förbjöd inglasning. 

Stämmoordföranden ställde förslaget om förstudie mot styrelsens avslagsyrkande. Efter 
votering med handuppräckning segrade avslagsyrkandet med 14-12. 



Däremot yrkade styrelsen bifall till förslag om intresseförfrågan bland medlemmarna 
om inglasning. 

Stämman beslöt därför  

att enligt styrelsens utlåtande avslå motionen men att uppdra åt styrelsen att 
genomföra en intresseundersökning bland medlemmarna. 

b) Förslag från styrelsen angående gruppavtal för digital-TV 

Terek Touma föredrog styrelsens förslag som innebär att styrelsen önskar få stämmans 
förtroende att – i den mån föreningens ekonomi tillåter det – besluta om föreningen ska 
ingå ett gruppavtal för digital-tv med Com Hem. 

Efter diskussion beslöt  

stämman enligt styrelsens förslag. 

§ 19 Övriga ärenden – ej beslutspunkter 

Lars Olsson orienterade stämman om den tvist som uppstått med Norrenergi som 
hävdar att föreningen betalar för lite i energikostnader. Detta beror på att den 
tillämpade ytan är 4 gånger för liten. Skulle Norrenergis återkrav gå igenom kan det 
innebära en kostnad på 1,1 miljoner. Avtalet i fråga har träffats under den tid då 
styrelsen enbart bestod av HSB-företrädare. Föreningen har stöd i frågan av HSB:s 
jurister. 

Stämmoordföranden tillät även några övriga frågor som handlade om bilplatser, 
städning av källarutrymmena och ljudnivån i lägenheterna. 

§ 20 – Avslutning 

Stämmoordföranden avslutade stämman kl 20.55. 

Vid protokollet 

Björn Eklund     Justeras 

      Hans 
Jansson 

      Staffan Ahl
   Margareta Versterlund 




