
   
Till samtliga medlemmar i Brf Söders 
Hjärta, Siargatan 9-11 och Magnus 
Ladulåsgatan 46 
 
 

 
Kallelse till föreningsstämma i Brf Söders Hjärta  
Föreningsstämman i Brf Söders Hjärta äger rum tisdagen den 26 maj 2020 
klockan 19.00 i Åsö Gymnasium, lokal B17.  
 
 
Ta med dig handlingarna till stämman, det finns bara ett begränsat antal kopior.  
Innehåll  
 

1. Information om stämmans genomförande med anledning av Covid19  
2. Styrelsens sammanfattning av året 
3. Formulär för poströstning  
4. Dagordning  
5. Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 
6. Revisorernas berättelse 
7. Förslag till arvoden för verksamhetsåret 2020 
8. Valberedningens förslag 
9.  Inkomna motioner 

 
Budget för verksamhetsåret 2020 kommer finnas tillgänglig på föreningens 
hemsida www.brfsodershjarta.se 
 
Välkommen! 
 
 



Information om årsstämma BRF Söders Hjärta 2020 med 
anledning av Covid-19 
 
 
Med anledning av Covid-19 pandemin har vi i styrelsen sett över hur vi kan genomföra vår 
årsstämma på bästa och säkraste sätt för oss alla. Allmänna sammankomster över 50 personer 
är förbjudet för att minska smittspridning vilket påverkar även oss. En ny tillfällig lag 
(2020:198) har därför antagits för att underlätta att hålla stämmor och innebär bland annat att 
det blir möjligt att poströsta.  
 
Vi har därför beslutat att tillsammans med stämmohandlingarna skicka med ett formulär för 
poströstning. Vi kommer genomföra stämman som vanligt men uppmanar i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer att man inte deltar om man hör till en riskgrupp eller har 
några sjukdomsympton, och för att hålla deltagandet nere vill vi uppmana så många som 
möjligt att poströsta. På stämman kommer diskussioner hållas till ett minimum och det 
kommer inte heller vara lämpligt att stanna och diskutera övriga frågor efter stämman. Detta 
är förstås tråkigt men vi måste anpassa oss till rådande läge.  
 
Då vi tycker att det finns ett stort värde i att ses i person för att diskutera olika frågor i 
föreningen önskar styrelsen bjuda in till korvgrillning och fika på gården när situationen så 
tillåter, förhoppningsvis i sommar/tidig höst. 
 
Sammanfattningsvis: 

• Information om året, nyheter i föreningen och årsberättelsen kommer delas ut 
tillsammans med stämmohandlingarna. 

• Formulär för poströstning delas ut tillsammans med stämmohandlingarna. Formuläret 
ska fyllas i och lämnas senast 23 maj kl 12.00  i styrelsens postfack. Kom ihåg att 
varje lägenhet endast har en röst. 

• Riskerar vi bli fler än 50 personer på stämman kommer vi behöva avvisa personer, 
därför uppmanar vi er som vill närvara att inte komma fler än 1 från varje hushåll. 

• Hör du till en riskgrupp eller har minsta sjukdomssymptom kom inte till stämman, i 
måste värna om varandra! 

 
Vi i styrelsen finns alltid tillgängliga på mail för frågor och synpunkter. 
 



   
 
Årssammanfattning BRF Söders Hjärta 2019-2020 
 
Kära grannar! 
Vi i styrelsen hoppas ni alla mår bra trots det rådande läget. Som så mycket annat denna vår blir 
inte vår årsstämma för föreningen som vanligt. Den kommer hållas enligt den tidigare kallelsen 
men i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer önskar vi att så många som 
möjligt väljer att poströsta. För att minska risken för smittspridning uppmanar vi särskild dig som 
hör till en riskgrupp eller har sjukdomssymtom att stanna hemma i år. Såklart är detta tråkigt då 
stämman är ett bra tillfälle att ses och diskutera viktiga frågor som rör oss alla i föreningen. Vi 
hoppas att så snart restriktionerna lyfts kunna bjuda in till en träff på gården då vi kan ses. Här 
kommer en sammanfattning av styrelsens arbete under det senaste året. 
 
2019 bjöd på några stötestenar för föreningen men även lösningar på uppkomna utmaningar. 
Förutom förväntat eller planerat underhållsarbete såsom justering av fläktar och installation av ny 
energisnål belysning i tvättstugorna, har mer omfattande ärenden hanterats.  
 
Fastigheten har haft tre vattenläckor som drabbat fem lägenheter och en hyresgäst som har krävt 
stort engagemang av alla inblandade parter. Vattenskador är kostsamma för föreningen och kan 
vara besvärliga både ekonomiskt och praktiskt för de boende. Vi vill påminna om vikten av att 
kontinuerligt se över sina installationer, installera dropplarm och hålla koll så inga läckor riskerar 
att pågå under längre tid. 
 
Vi har varit i hyresnämnden i ett ärende gällande en andrahandsuthyrning. Då vi inte kan uttala 
oss i enskilda fall vill vi ändå säga att nämnden gjorde samma bedömning som vi i styrelsen, dvs 
de beslut vi tagit med hjälp av vår jurist på FÄ var korrekta. För andrahandsuthyrning följer vi 
alltid gällande lagstiftning och hyresnämndens praxis. 
 
Styrelsen har haft fortsatt fokus dels på att amortera lånen och dels på att genom löpande 
underhåll hålla fastigheten i bra skick så att större akuta åtgärder kan undvikas. Vi har även 
strävat efter att hålla avgifterna oförändrade, på 643 kronor per m2. Under 2019 minskades lånen 
med 2 miljoner kronor. Amorteringarna i kombination med att mycket aktivt konkurrensutsätta 
föreningens lån har minskat räntekostnaderna märkbart.  
 
Under 2019 fick föreningen en ny hyresgäst genom CityMail som har ett 10-årigt kontrakt. Inga 
noterbara förändringar har skett med övriga hyresgäster.  
 
På förra årets stämma framställdes en motion om att sortera matavfall, Styrelsen och sopgruppen 
har tittat vidare på frågan och stämt av med avfallskonsult Casab. Senast 2023 kommer vi kunna 
få speciella soppåsar till matavfall som vi kan slänga i vanliga sopnedkastet som sedan sorteras 
optiskt i nya Högdalenverket. Att ha mat och hushållssopor i grovsoprummet kräver en större 
kostsam ombyggnad och skulle göra att vi har mindre plats för andra grovsopor. Vi har tagit in 
prisuppgifter för en sån ombyggnad men kommit fram till att det inte är motiverat att göra om då 
vi kan få till en lösning inom några år ändå. Istället har vi organiserat om i grovsoprummet som ni 
säkert märkt med mer plats för plast och mindre för metall och tidningar för att få till en bättre 
anpassning efter behovet. 



 

Förra året inkom även en motion om laddplatser för elbilar i föreningens garage, en ny motion i 
samma ämne har kommit i år. Under året har året har vi tagit in information om kostnader och 
installation, representanter från styrelsen har varit på en föreläsning hos Fastighetsägarna om 
laddning av elbilar, och vi har tittat på olika alternativ. Då vi är beroende av tillgången av el i 
fastigheten behöver vi avvakta tills den elinventering som nu görs är helt klar innan vi går vidare 
och vi behöver även undersöka lämplighet av laddplatser ur brandsynpunkt. Vi jobbar vidare med 
frågan då vi tycker det är viktigt att möjliggöra för mer miljövänliga transportsätt. 

Gårdsgruppen har anordnat höst- och vårstädning, nu på våren blev det en mindre tillställning pga 
rådande läge men förhoppningsvis kan vi ha en mer social gårdsstädning i höst. Vi har köpt in nya 
möbler, planterat en ny ros där vi i höstas tog bort en död buske, satsat på att vi ska ha nektarrika 
blommor och skaffat ett insektshotell för att stödja pollinerare. Gårdsgruppen funderar ständigt på 
hur gården kan bli ännu trevligare, alla förslag är välkomna. 
 
Angående cykelsituationen upplever vi att vi inte haft lika stort problem med trängsel i 
cykelrummen, oanvända cyklar har flyttats till långtidsförvaret. De cyklar som saknar ägare i 
långtidsförvaret som stått mer än 2 år kommer vi börja skänka till Polisen enligt det regelverk som 
finns kring kvarlämnade cyklar. Ramp till 9ans port så man enklare får ut cykeln på gården 
beställdes redan 2019 men blev försenad.  
 
Gällande det kontinuerliga arbetet har styrelsen medverkat vid fastighetsteknisk rondering av 
huset samt vid städsyn. Vid rondering/syn går vi tillsammans med FÄ genom huset och ser över 
hur läget är och om det är någonting som behöver åtgärdas eller diskuteras. Vi har även så gott 
som daglig kontakt med medarbetare hos FÄ och entreprenörer gällande olika pågående ärenden. 
Vi har tyvärr haft ärenden gällande bland annat inbrottsförsök, klotter är också något som vi 
kontinuerligt drabbas av. Även ett flertal ombyggnads/renoveringsärenden har hanterats.   
 
Föreningen har teknisk och ekonomisk förvaltning såväl som fastighetsskötsel och städning hos 
Fastighetsägarna. Vår förvaltare heter Sara Mattisson, fastighetsskötaren Nisse Eriksson. När man 
behöver hjälp med något i sin lägenhet oavsett vad det är, eller om man noterar något fel i 
fastigheten som man inte kan åtgärda själv, kontaktar man alltid felanmälan via mejl eller 
telefon, kontaktuppgifter finns i porten och på föreningens hemsida. Stadgarnas gränsdragning 
mellan föreningens och boendes ansvar avgör betalningsansvaret för det som behöver åtgärdas. 
Behöver du i din lägenhet hjälp med något hantverksmässigt som inte är akut kan FÄ bistå, det 
finns en fastprislista i fastigheten för de vanligast förekommande arbete. Om man upplever 
fortsatta bekymmer gällande en tidigare felanmälan gör man en ny felanmälan. Styrelsen får en 
rapport över inkomna felanmälningar och kan stämma av att allt fakturerats rätt och får även koll 
på vad som anmäls i huset och förväntade kostnader. 
 
Styrelsen får en betydande mängd telefonsamtal, sms, mejl gällande olika frågor och ärenden.  
Enklare frågor besvaras snarast möjligt, mer komplicerade ärenden besvaras efter nästkommande 
styrelsemöte. Vi ber alla att i första hand använda styrelsemejlen och endast i verkligt akuta 
ärenden kontakta styrelsemedlemmarna direkt.  
 
För att föreningen skall fungera behövs det att fler än bara styrelsen engagerar sig, och vi har 
några som verkligen dragit sitt strå till stacken under året. Liselotte håller ordning i vårt lilla 
bibliotek. Susanne, Beatrice, Olga med fler sköter om buskar och blommor på gården. Flera 
medlemmar sorterar i soprum, sopar, skottar, sandar och hackar is, byter batteri i brandvarnare 
och mycket annat när de ser att behov finns.  Stort tack till er alla. 
 
Vi i styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året. 



Formulär för poströstning årsstämma BRF Söders Hjärta 2020  
 
Detta formulär används för poströstning i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att 
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Information om varje framlagt förslag 
finns i utdelat stämmomaterial samt på föreningens hemsida www.brfsodershjarta.se  
 
Lämna din poströst i styrelsens brevlåda Siargatan 9 senast den 23/5 kl 12.00. 
 
Namn ____________________________________ Lägenhet nr_____  
Röstningen avser förslag som behandlas på årsstämma den 2020-05-26 i 
bostadsrättsföreningen Söders Hjärta. Rösta genom att sätta ett kryss i rutan Ja eller Nej för 
varje förslag du vill avge röst för. 
 
Förslag till beslut Ja Nej 
Styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balansräkning   
Styrelsens förslag till resultatdisposition   
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna (om du vill rösta nej 
avseende någon eller några styrelseledamöter, kryssa i Ja och Nej och ange 
vilka ledamöter som inte ska beviljas ansvarsfrihet nedan under övrigt) 

  

Valberedningens förslag till arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 
nästkommande verksamhetsår 

  

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. (om du 
vill välja annan, ange då vilka du röstar för samt för vilka uppdrag nedan. OBS 
ange samtliga du vill ska ingå i styrelsen 

  

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter. (om du vill 
välja annan, ange då vilka du röstar för samt för vilka uppdrag nedan. OBS 
ange samtliga du vill ska vara revisorer och revisorssuppleanter) 

  

Tillsättande av valberedning. (Ange vilka du vill välja till valberedning under 
övrigt) 

  

Motion 1: Laddplatser för elbilar. Styrelsens förslag är att avslå motionen då vi 
inte kan ta fram en tidplan innan elinventeringens resultat är klart, styrelsen 
kommer fortsatt arbeta för laddplatser för elbilar om det är möjligt. Bifalls 
styrelsens förslag? 

  

 
Plats för förtydliganden – OBS eventuella övriga frågor och synpunkter skickas till styrelsens 
mail brfsodershjarta@gmail.com 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Jag avlägger härmed röst i enlighet med vad jag angivit ovan  
 
Datum och ort ___________________________________ 
 
Namnteckning ___________________________________  
 
Namnförtydligande _______________________________ 



Dagordning föreningsstämma 26 maj 2020 Brf Söders Hjärta  
 

1. Stämmans öppnande  

2. Godkännande av dagordningen  

3. Val av stämmoordförande  

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  

7. Fastställande av röstlängd  

8. Föredragning av styrelsen årsredovisning  

9. Föredragning av revisionsberättelsen  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11. Beslut om resultatdisposition  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår  

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 
revisorsuppleanter  

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

16. Val av revisorer och revisorsuppleant  

17. Val av valberedning  

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 
anmält ärende enligt 37§  

19. Stämmans avslutande  
  
 





































Dagordningens punkt 13 – Fråga om arvoden  
 
Arvoden till styrelsen  
Föreslås ett arvode på 2,0 prisbasbelopp (prisbasbelopp 2019= 47.300 kr) exklusive sociala 
avgifter att fördelas inom styrelsen.  
 
Arvode till revisor  
Föreslås ett arvode på 0,1 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för var och en av de 
stämmovalda revisorerna. 
 
Dagordningens punkt 15 – Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 
Valberedningens förslag till styrelse för Söders Hjärta 2020 
 
Ordförande  Johanna Schumacher   2021 Vald 2 år 2019 
Vice ordf Agneta Altino  2021 Vald 2 år 2019 
Kassör Rune Bengtsson  2020 förslag förlängning 1 år 
Sekreterare MonicaLarsson  2020 förslag förlängning 1 år 
Ledamot Hans-Erik Täpp  Ny förslag 2 år 
Ledamot Lukas Horosiewcz  Ny  förslag 2 år 
Suppleant Marcus Morfeldt  Ny förslag 1 år 
 
 
 
Dagordningens punkt 16 – Val av revisorer och revisorsuppleant  

Revisor 
Internrevisor Lena Ahlberg  2020 förslag förlängning 1 år 
 
Extern revisor Joakim Häll Borevision 
 

 
Dagordningens punkt 17 – Val av valberedning 

Katarina Cooper och Monica Apelgren Siarg 9 
 
 



Dagordningens punkt 18 – Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt 
av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37§ 

Motion 1 
Motion till föreningsstämman den 26/05 2020 angående installation av laddplatser 
 
Bakgrund 
Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen. Många föreningar har redan 
laddplatser och allt fler bostadsrättsföreningar håller på att fixa laddplatser. Den bästa 
laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats- att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt. 
För de som behöver investera i ett alternativ till den bil man har idag kommer det bli allt 
svårare och svårare för varje år att hitta en bil som inte är laddbar med el.  
 
Rätta mig om jag har fel men för två år sedan bildades en arbetsgrupp i föreningen med 
uppgift att ta fram underlag rörande laddplatser. Efter det har jag från delar av styrelsen fått 
veta att det finns en hel del problem med att installera tillräckligt med laddplatser, främst har 
det att göra med tillgången till el. Har inte förstått om problemet ligger i fastigheten eller 
utanför. 
 
Det känns som det hela gått i stå. Jag anser att föreningen behöver ta fram en strategi och mål 
för hur man ska gå vidare. Nu är tiden inne för att vår bostadsrättsförening också beslutar att 
göra detta. 
 
Insats för miljö och ökar försäljningspriset på lägenheterna 
Att fixa laddplatser är en insats för miljön och det ökar värdet på vår fastighet! Att 
miljöanpassa parkeringsplatser ger också goodwill för föreningen. En förening med miljötänk 
är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och ökat intresse kan leda till högre 
försäljningspris.  
 
Lätt att fixa 
Laddplatser är lätt att fixa om tillräckligt med el finns. Det som behövs är framdragning av el 
oh installation av en laddbox. Arbetet är enkelt och utförs av en leverantör och en behörig 
elinstallatör. 
 
Statliga pengar betalar halva kostnaden 
Föreningen kan få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverketför halva investeringskostnaden för 
laddstationen. Resterande kostnad kan debiteras som höjs parkeringsavgift med start redan 
idag. Investeringen skulle då kunna medföra att det inte skulle behövas någon merkostnad för 
föreningen. Elkostnaden för laddning av elbilarna ska vara kopplats till förbrukare. 
 
Förslag till beslut 
 
För att komma igång redan idag 

1. Borde föreningen ta fram en tidplan som innehåller vad, till vilken kostnad och när 
laddplatser ska finnas tillgängliga för de som hyr en garageplats 

2. Som startpunkt i dagsläget för att inte förlora tid förslår jag att föreningsstämman 
beslutar om att installera en laddstation med 8 laddpunkter för 8 el- hybrid bilar. 

 
Nils Engström Siargatan 11 lägenhet 1205 
 



 
Styrelsens svar: 

Önskemål om laddplatser för elbilar har tidigare framförts i motion på stämman 2019 och 
styrelsen är mycket positiv till att stödja miljövänliga transportmedel och har som 
utgångspunkt ambitionen att vi ska installera laddplatser om möjligt. Under året har vi tagit in 
information om kostnader och installation, representanter från styrelsen har varit på en 
föreläsning hos Fastighetsägarna om laddning av elbilar, och vi har tittat på olika alternativ. 
Som motionen framhåller är vi dock helt beroende på tillgången på el i fastigheten. En 
elinventering har därför genomförts men slutgiltigt resultat är ännu inte helt klart då Citymails 
elförbrukning inte kunnat mätas innan hela deras verksamhet varit etablerad i lokalen vilket 
sker nu under våren 2020. I Stockholm har vi brist på kapacitet i elnätet, nätkapacitetsbrist, 
vilket gör att vi måste hushålla med den el vi har i huset. Läs mer på: 
https://www.ellevio.se/om-oss/om-elmarknaden/kapacitetsbrist/. Då endast ett par 
medlemmar kommer kunna nyttja eventuella laddplatser får detta inte ske på bekostnad av att 
elen inte skulle räcka till alla medlemmars vardagsbehov.  

Styrelsen yrkar därför att avslå motionen då vi inte kan ta fram en tidplan innan vi vet det 
slutgiltiga resultatet av elinventeringen, och inte heller kan installera en laddstation av samma 
anledning. Styrelsen kommer fortsätta arbeta för att undersöka möjligheten och är medvetna 
om önskemålen. 
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