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Kallelse till årsstämma för   

Brf Planen 3  

   

  

Plats: Hotell Park Inn, Solna Centrum 
Tid: tisdagen den 7 maj 2019, från klockan 18:00. 
Stämman startar klockan 18.30. 
 
 
I år bjuder föreningen på mingelfika från kl 18.00. 
Kaffe/te, smörgås, frukt och något sött.  
Ingen föranmälan behövs. 
  
  
  
  
Om du inte själv kan närvara vid stämman ser vi gärna att du lämnar fullmakt till en 
granne. Enkel blankett finns på hemsidan.   
  
 

  
  
Välkomna!  
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DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, BRF PLANEN 3  

  

 

Tid: 2019-05-07, kl 18.30 

Plats: Hotell Park Inn, Solna Centrum 

  

  

1.  Stämmans öppnande  

2.  Val av stämmoordförande  

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4.  Godkännande av dagordningen 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare  

6.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

7.  Fastställande av röstlängd  

8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning  

9.  Föredragning av revisorns berättelse  

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

11.  Beslut om resultatdisposition  

12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

13.  Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår.  

14.  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter   

15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter  

16.  Val av revisorer och revisorssuppleanter 

17.  Val av valberedning  

18.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende enligt 13 § stadgarna:  

a) Motion: Nytt bokningssystem och nya regler i tvättstugan, Peter Appelkvist 

b) Motion: Byte av ytterdörrar, Anna Hagberg Nilsson  

19. Information från styrelsen  

20. Stämmans avslutande  

 

 

 

Lars Nilsson 

Ordförande  
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Valberedningen 

 

     Föreningsstämman 2019 

 

Valberedningens förslag 

Valberedningen lämnar följande förslag till ledamöter i styrelsen för Brf Planen 3. 

Styrelsens sammansättning 

Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara oförändrat, dvs. fem ledamöter och en ersättare 

(suppleant). Ersättaren ska hållas löpande informerad om styrelsens arbete och har närvarorätt vid 

styrelsens sammanträden. 

Arvoden och andra ersättningar 

Det sammanlagda årsarvodet föreslås uppgå till två prisbasbelopp (ett prisbasbelopp är f.n. 

46 500 kr). 

Arvodet fördelas mellan ledamöterna enligt beslut av styrelsen enligt följande riktlinjer. 

Ordföranden bör ha en något större del än övriga ledamöter genom sin särskilda roll. 

Om det är lämpligt kan styrelsen ge medlem i uppdrag att utföra vissa arbetsuppgifter istället för 

att upphandla dessa externt. Syftet med en sådan ordning är att det kan vara såväl 

kostnadseffektivt för föreningen som engagerande för medlemmen. Ersättning utgår då som lön 

med 200 kr per timme. Om styrelsemedlem utför sådant uppdrag får han inte delta i beslut om 

sådant uppdrag. 

Ledamöter som vid stämman 2018 är valda även för 2019. 

Ledamoten och v ordf. Helena Österborg, Bollgatan 11 

Ledamoten Börje Marcus, Ryttargatan 1A 

Förslag på nya ledamöter. 

Ledamoten Eva-Lotta Pihlgren, Ryttargatan 1A, 2 år (omval) 

Ersättaren (suppleant) Anne Lööf, Bollgatan 11, 2 år (omval) 

Björn Östlund Bollgatan 7, 2 år (nyval) 

 

Förslag på ersättare (suppleant) 



Mattias Westergren, Bollgatan 11, 1 år  

 

Revisorer 

Auktoriserade revisorn Martin Hedlund 

Revisorssuppleant Fredrik Upman, Bollgatan 7. 

 

Valberedningen 

Valberedningen anser sig med detta ha fullgjort sitt uppdrag. 

I valberedningen i sin helhet står till förfogande för omval under ytterligare ett år om stämman så 

vill och beslutar.  

 

Sven Bengtsson  Helena Upman  Lena Stenborg 

Ryttargatan 1A  Bollgatan 7              Bollgatan 11 

Sammankallande  

  

 

 

 



Till årsstämman 2019-05-07 i BRF Planen 3 

 

Motion angående nytt bokningssystem samt ändring av vissa regler för 

tvättstuga.  

 

Nytt bokningssystem 

Dagens bokningssystem, där man måste ta sig till tvättstugan och boka med ett 

bokningslås, är obekvämt och oeffektivt. Det händer inte sällan att tvättider 

står outnyttjade. Detta kan bero på glömska, ändrade planer eller att man fått 

förhinder.  

För att få ett bekvämare och effektivare utnyttjande av tvättstugan så anser jag 

att det vore bra om vi anskaffar ett elektroniskt bokningssystem. Ett sådant 

skulle ha många fördelar, bl.a. 

• Man behöver inte gå till tvättstugan för att boka 

• Översiktligt, man kan på distans kontrollera vilken tvättid man har bokat 

• Man kan boka, avboka och ändra bokning oavsett var man befinner sig 

• Systemet kan automatiskt avboka tvättider som inte påbörjas inom viss 

tid 

• Systemet kan blockera andra från att komma in i tvättstugan då de inte 

har tvättid 

Ändring av regler för tvättstuga 

I dagens läge står tvättstugan inte sällan oanvänd, trots att tiden är bokad. För 

att möjliggöra bättre användande föreslås ändringar av när någon får ”ta över” 

bokad tid samt förskjutet användande av tid för torktumlare och torkskåp. 

Dessa maskiner står oftast outnyttjade i början av bokad tid, då inget 

tvättprogram avslutas inom 30 minuter. 

Följande ändringar föreslås, nuvarande regler i kursiv stil. 

”Bokad tvättid gäller. Du får inte tvätta på annans tid, oavsett om tvättstugan 

står oanvänd eller om det så bara återstår en timma av tvättiden.” 

Bokad tvättid gäller. Du får inte tvätta på annans tvättid. Undantag gäller om 

den som bokat tiden inte påbörjat användandet efter halva tvättiden (1,5 



timmar). Dock måste man först kontrollera att den som bokat tiden inte är 

hemma och kan påbörja användandet inom bokad tid. 

”Vill du använda torktumlare och torkskåp utöver den tid som bokats måste du 

komma överens med grannen som tvättar efter dig.” 

Användandet av torktumlare och torkskåp får användas max. 30 minuter efter 

avslutad egen tvättid. 

 

Peter Appelkvist 
Bollgatan 7 
 



Byte av ytterdörrar till lägenheterna 

 

Bakgrund 

Fastighetens dörrar samt brevinkast har några år på nacken. Flera bostadsrättsinnehavare 

har signalerat att deras brevinkast är i dåligt skick. Att renovera dessa brevinkast medför en 

kostnad varför det troligen är bättre att föreningen investerar i nya dörrar. Det är dags att 

genomföra en förändring och helt enkelt byta samtliga ytterdörrar. I samband med detta 

placeras postskåp i våra trapphus. Eventuellt kan ett dörrbyte även medföra en 

uppgradering av låssystem för ytterdörrarna.  

 

Yrkande 

 

- att årsmötet uppdrar till styrelsen att ta fram tre olika offertförslag gällande byte av 

ytterdörrar till samtliga lägenheter för medlemmarna att ta ställning till. 

- att medlemmarna i tar ställning till förslagen senast vid nästkommande årsmöte. 

- att styrelsen ges mandat att fatta beslut kring dörrbyte utifrån medlemmarnas 

ställningstagande. 

 

 

 

Anna Hagberg Nilsson 

 

Solna den 26/2 2019 

 

 



2019-04-11 

Styrelsens svar på inkommande motioner 

 

Motion tvättstuga 

På kort sikt anser styrelsen att dagens rutiner är de som bäst fungerar och har ej för avsikt att ändra 

några rutiner. 

På längre sikt håller vi med om att det finns smarta och smidiga tekniska lösningar för tvättstugor. 

Först och främst kommer vi dock prioritera frågan om dörrar och brevlådor, varför inte styrelsen åtar 

sig att undersökta förändringar under nästa år. Vill medlem själv undersöka alternativ och 

återkomma med förslag och priser under året och återkomma till styrelsen med förslag under året så 

får vi sedan ta ställning till ifall vi har råd att göra en investering. 

 

Styrelsen föreslår att stämman, med ovan motivering, avslår motionen. 

 

 

Motion ytterdörrar. 

Vi i styrelsen håller med om att våra ytterdörrar i framtiden behöver bytas ut. Vi ser för närvarande 

över vår underhållsplan och ser hur och när vi kan ta oss an ett sådant omfattande och kostsamt 

jobb. 

Vi ser nämligen att vid det tillfälle när vi byter dörrar kommer behöva se över elektroniska lås / 

cylindrar och gemensamma postfack nere i våra trapphus. 

Styrelsen tar sig an uppdraget att titta på lösningar. I och med den stora investering detta kommer 

behöva har styrelsen för avsikt att återkomma till medlemmar med ett förslag under kommande år. 

På årsmöte kommer vi presentera underhållsplanen där det kvarstår att lägga in kostnad för denna 

uppgradering. 

 

Styrelsen anser, med ovan angivna motivering, att motionen är besvarad. 

 


