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Källarförråd 
I de flesta källarförråd finns avloppsledningar med rensluckor och värmeledningar med 
avstängningsventiler. Det är helt nödvändigt att vi kan komma åt dessa utan dröjsmål. 
 Är dörren till ditt källarförråd ändrad så att den inte längre kan öppnas genom att  
avlägsna gångjärnen, skall du lämna in en nyckel för låsen till styrelsen. 
Sätt upp en lapp med ditt telefonnummer på dörren så blir du kontaktad om vi tagit oss in. 
 Ventiler och rensluckor skall vara åtkomliga. Placera inte det som du är mest rädd om i 
närheten av rören eller direkt på källargolvet. 

 

Trapphus 
 Ur brandspridningssynpunkt är det ett obevekligt krav är att trapphusen är tomma,  
samt att dörrar och fönster stängda.  
Inga skor, leksaker, dörrmattor eller barnvagnar får finnas i trapphuset, inte ens lösa 
dörrdekorationer. Undantaget är rollatorn, den får du ställa utanför din dörr. 
 

Balkongen är definitivt ingen lekplats och barn skall inte vara där utan vuxet sällskap 
Lämna aldrig möbler kvar på balkongen, eller större blomkrukor för den delen, det  
kan enkelt bidra till en olycka.  

. 
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Varmt välkommen! 
/Styrelsen i Bf Hemfrid UPA 
 
 
 
 
 
 
klipp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
FULLMAKT 
 
§ 8 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar andel 

gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 

En medlems röst vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som 

är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall visa upp en 

skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. För en 

fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, myndigt 

syskon eller barn får vara biträde eller ombud. 

 

Härmed ger undertecknad fullmakt åt: 
 
Namn ___________________________________________ 
 

att rösta i mitt ställe vid Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a  årsmöte den 3 april 2019. 
 
Malmö den _______________________ 
 
Underskrift  ________________________________________   Andel nr _________ 
 
 



Välkommen till föreningsstämma i Bf. Hemfrid u.p.a  

Dagordning 

 
§1 Öppnande av årsmötet  
 

§2 Val av mötesordförande 
 

§3 Val av mötessekreterare 
 

§4  Godkännande av röstlängd  
 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 

§6 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 
 

§7 Fastställande av dagordningen 
 

§8 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelser 
   

§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
 vinstdisposition 
 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års förvaltning 
  

§11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 

§12 Val av revisorer samt revisorsuppleant 
 

§13 Val av ledamöter till valberedningen 
 

§14 Val av extern revisor  
 Förslag att låta Ernst & Young AB utför revision av föreningens förvaltning. 
 

§15 Medlemsmotioner 
1. Andel 150 Evaldsson Ang. ökat nyttjande i tvättstugor. 
2. Andel 124 Qiu,  Ang. billigare el-abonnemang  
  

§16 Fråga om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 
a. Förslag att styrelsens ledamöters arvoden ökas till ca. 120 000: -, enligt 
    bifogat förslag. Styrelsen skall även fortsatt själv bestämma om respektive 
    styrelseledamots arvode i relation till egentlig arbetsinsats. 
    Interna revisorer och ledamöter i valberedning 1 000: - per person  

 

§17 Styrelsens förslag: 
1.  Rev. underhålls - och investeringsplan 2019 - 23  
2. Budget för 2019 samt prel. budget fram till 2023 
3. Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs med 3 % den 1 jan 2020 
Info:  
Styrelsen tar upp ett nytt lån om 6 Mkr, för att finansiera fasad och 
balkongrenoveringen fullt ut. Lånet kommer att amorteras, inledningsvis  
med 120 000: -/år. 

 

§18 Övriga frågor, ej av beslutskaraktär. 
   

§19 Avslutande av årsmötet 
 



Motion Ang. ökat nyttjande i tvättstugor. 

 
Hej, jag önskar lägga en motion till årsstämman rörande att utöka tvättiden till klockan 21 även 
på söndagar. Vi som jobbar heltid och är utan tvättmaskin i lägenheten är beroende att kunna 
tvätta på helgerna då man är ledig. Det har periodvis varit svårt att få tvätt tid och ibland är 
väntetiden 2 veckor. Med fler tvätt tider bör detta bli bättre.  
Bullermässigt bör det inte vara någon skillnad mellan en vardagskväll och söndagskväll.  
 
Med vänliga hälsningar Johan Evaldsson 
Andel 150 
 
Styrelsens yttrande: 
Styrelsen föreslår avslag för motionen. 
 Störningen för de boende under tvättstugorna är inte ringa. Det finns som regel lediga tvättider 
såväl lördagar som söndagar. Det finns också möjligheten att använda en annan tvättstuga. 
(Kontakta styrelsen för nyckel). 
 
 
Motion Angående ändrad huvudsäkring. 
 Jag har varit i kontakt med EON för att ifrågasätta den höga elnätsavgift som vi som bor i 
föreningen betalar. Jag har inte fått helt entydiga svar, men det verkar som lägenheterna har 
huvudsäkringar på 20A (vilket är onödigt mycket för en lägenhet). Normalt kostar en 
huvudsäkring på 20A 605 kr/månad, men på grund av att säkringen är överdimensionerad så ger 
EON en rabatt så vi ”bara” betalar som om det vore en fristående fastighet med en 16A 
huvudsäkring, dvs 165 kr/månad. 
Normalt sett så borde dock månadsavgiften för en lägenhet med 16A huvudsäkring och en 
förbrukning under 8 000 kWh/år vara mindre än hälften så stor, 77.50 kr/månad, se bifogad 
prislista från EON. 
Jag har också fått information om att jag som enskild medlem inte kan minska min huvudsäkring 
till 16A utan styrelsen måste fatta beslut om detta. Enligt EON kostar det dock inget att byta från 
20A till 16A. Med denna bakgrund så vill jag att stämman ger styrelsen i uppdrag att ändra 
huvudsäkring från 20A till 16A för samtliga medlemmar och tillse att rätt elnätsavgift debiteras 
framöver. 
Om förslaget genomförs så kommer varje medlem i föreningen att minska sina elkostnader med 
12 x (165 – 77.50) = 1050 kronor per år. 
 
Malmö, 2019-03-12 
Ying Qiu, andel 124 
 
Styrelsen yttrande: 

I vårt fall är det respektive lägenhetsinnehavare som har avtalet med Eon. 20A huvudsäkring 
men betalar för 16A, beror på att Eon ändrat tarifferna efter att vi gjort vår El-renovering, vi har 
alltså fått behålla våra gamla avtal. 
 Eon tar inte ut någon avgift för att ändra tariff, men det måste göras av en El-firma. Vi kan 
erbjuda en gemensam beställning hos Chr. Bergs, kostnaden blir då ca 400: -/lägenhet. 
 Förtjänsten blir inte fullt 1050: -/år eftersom överföringsavgiften blir 13,5 öre dyrare. Vid en 
förbrukning av 1500 kWh/år blir förtjänsten ca 850: -.  
 Det är inte säkert att man framöver kan byta tillbaka till det billiga 20A tariffen, så man skall ta i 
beaktande vilken effekt man kan behöva, liksom det faktum att en dag kommer vi att konverter 
till EL-spis eftersom våra gasledningar inte längre är reparabla. 
 Kontakta Inge Gullander 070-371 65 66 om du vill få hjälp med att ändra ditt El-abonnemang. 





Förslag till ersättningar för styrelseledamöter och funktionärer.   

Totalt 120 000: - +soc.avg. 
 
Ordförande 15 000: -/år   16 000: - 
Firmatecknare.  
Brandskyddsansvarig. 
Avtal och överenskommelser 
Uppdaterar efterand ”Vårt SBC” 
Info mot mäklare och medlemmar 
 

Sekreterare 15 000: -/år   16 000: - 
Firmatecknare 
Förbereder styrelse- och årsmöten 
Registrering av inkomna skrivelser 
Protokollskrivning vid styrelsemöten 
Meddelar berörda styrelsens beslut 
Uppdaterar löpande ”Vårt SBC” 
 
Kassör 15 000: -/år    16 000: - 
Firmatecknare 
Masteranvändare för ”Vårt SBC” 
Sköter det kamerala med viss hjälp av SBC. 
Handhar handkassan 
Handlägger medlemskap och sköter medlemsregistret 
Håller postfack och trapptavlor uppdaterade 
Avläsning och inrapportering av vattenmätare 
 
Förvaltare  15 000: -/år   14 000: - 
Kontakt med vaktmästare och entreprenörer. 
Egenkontrollant för brandskydd 
Brandlarm 
Övriga tillsyner 
Kontroll och ev. justering av värme och varmvatten 
Leder Gårdsfixardagar tillsammans med Medlemssekreteraren 
 
Medlemssekreterare 15 000: -/år   14 000: - 
Allmän information till medlemmar 
Redaktör och distributör för Ödanytt 
Webmaster 
Handhar mailinglistor på One.com 
Uppdaterar anslagstavlor 
Leder Gårdsfixardagar tillsammans med Förvaltaren 
 
Suppleanter 1 000: -/år    3 000: - 
Suppleanter skall vara kallade till styrelsemötena. 
 
Kontorsvakt 1 000: -/månad   12 000: - 
Hanterar Post, mail och telefon 
Handhar bokning och tillsyn av uthyrningsrummet   
 
Styrelsemötesarvode 100: -/gång    9 600: - 

Kommittéarbete (min 1 timma) 100: -/gång   2 400: - 

Flaggning 200: -/gång     4 000: - 

Större upphandling, efter överenskommelse 250: -/timme   3 000:- 
Större projektledning, efter överenskommelse 250: -/timme 10 000:- 



Planerat underhåll 

 

Styrelsens förslag till reviderad underhålls- och investeringsplan 
  2019 2020 2021 2022 2023 

Byggnad utvändigt 10 000 000 512 000 424 360 437 091 450 204

Byggnad invändigt 109 273 142 551 145 927 119 405 122 987

VA-, VVS-, Gas  254 636 146 275 120 000 60 000 61 800

Elsystem 0 80 000 0 0 0

Tele- och datasystem 0 0 0 0 0

Utemiljö 50 000 350 000 50 000 50 000 50 000

Utrustning i utemiljö 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Brandskyddsarbete 35 000 0 0 0 0

Planerat underhåll totalt 10 458 909 1 240 826 750 287 676 496 694 991
 
Byggnad utvändigt 
2019 Fasadrenovering och balkongrenovering 10 000 000 kr 
2020 – 2023 Fönstermålning 425 000 kr/år 
         Vi föreslår att liksom tidigare löpande måla fönsterna, ”en fasad i sänder”. Längre  
         fram i tiden, ca 16-20 år, planerar vi för en renovering av fönsterna. 
2020 Renovering av gårdsdörrar 100 000 kr 
 
Byggnad invändigt 
2019 – 2023 Utrustningar i tvättstugor 100 000 kr/år 
2019 – 2023 Utrustningar i tvättstugor 100 000 kr/år 
2020 Utbyte av Badkar 30 000 kr 
2021 Uppsnyggning avfallsrum 30 000 kr 
 
VA-, VVS-, Gas- stamledningar 

2019 – 2023 Rep utbyte av avloppsledningar 55 000 kr/år 
2019 Renovering av värmeväxlare och reglerutrustning 200 000 kr 
2020 Ventilationskontroll, OVK. 90 000 kr 
2021 Spolning av avloppstammar 70 000 kr 
 
Elsystem 
2020 Utbyte av trappdörrsbelysningarna 30 000 kr 
         Kvicksilverlamporna ersätts med LED-lampor. 
2020 Översyn av el-centraler och elinstallation 50 000 kr 
 
Tele- och Datasystem 
Inget planerat underhåll, eftersom resp. medlem och leverantör och har ansvaret för utrustningen. 
 
Utemiljö 
2019 – 2023 Allmänt underhåll av gården 50 000 kr/år 
2020 Rep av ”asfaltytor” och justering av brunnar. 350 000 kr 
 
Utrustning i utemiljö 
2019 – 2023 Underhåll och komplettering av utemöbler 10 000 kr/år 
 
Brandskyddsarbete 
2019 Översyn av brandlarmen samt uppsättning at brandsläckare på vid tvättstugorna. 35 000 kr 



Budget

Hyreshöjning/uppräkning 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Årsavgifter 6 063 6 245 6 432 6 625 6 824 7 029 7 240 7 457 7 680 7 911

Hyresintäkter 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Bredbandsintäckt 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

Övriga intäkter 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Fastighetsskötsel 3,0% -528 -544 -560 -577 -594 -612 -630 -649 -669 -689

Löpande underhåll 3,0% -219 -225 -232 -239 -246 -253 -261 -269 -277 -285

Planerat underhåll -10 459 -1 241 -750 -676 -695 -714 -1 434 -1 034 0 0

Elkostnad 3,0% -123 -127 -131 -135 -139 -143 -147 -152 -156 -161

Värmekostnad 3,0% -1 442 -1 486 -1 530 -1 576 -1 623 -1 672 -1 722 -1 774 -1 827 -1 882

Vattenkostnad 3,0% -300 -310 -319 -328 -338 -348 -359 -370 -381 -392

Avfallshantering 3,0% -211 -217 -224 -230 -237 -244 -252 -259 -267 -275

Fastighetsförsäkring 3,0% -83 -86 -88 -91 -93 -96 -99 -102 -105 -108

KabelTV 3,0% -92 -95 -97 -100 -103 -106 -110 -113 -116 -120

Bredband 0,0% -139 -139 -139 -139 -139 -139 -139 -139 -139 -139

Kommunalavgift 3,0% -168 -173 -179 -184 -189 -195 -201 -207 -213 -220

Div övr kostnader 3,0% -52 -54 -56 -57 -59 -61 -63 -65 -66 -68

Administration 3,0% -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -13

Förvaltningsarvode 3,0% -110 -114 -117 -121 -124 -128 -132 -136 -140 -144

Revision 3,0% -14 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -18 -19

Personalkostnader 0,0% -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160

Avskrining fastighet 0,0% -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65

Avskrivning förbätttringar 0,0% -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491 -491

Ränteintäkter 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Räntekostnader 0,3% 450 420 365 366 367 368 369 370 371 371

Amorteringar 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Resultat -7 874 1 454 1 973 2 134 2 205 2 279 1 654 2 152 3 287 3 391
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