
Handlingar för: 

Bf Hemfrids årsstämma 2021 
Onsdagen den 2 juni kl. 19.00 

 

Lokal: Bf Hemfrids gårdsplan 
            vid trapporna 13 – 18 

 
                      Kallelse 
 

Dagordning 
 
Motion ang:  
Gemensam Bastu 
Finansiering av Detaljplansändring 
Kontorslokaler för uthyrning 
Litet hus på gården. 
 
Styrelsens förslag:  
Förbättring av gård 
Förändring av Pannrummet 
Övertagande av medlems kostnad 
Underhållsplan 
 
Förvaltningsberättelse och Valberedningens  
förslag delas ut så snart de är tillgängliga. 

 

Ö D A N Y T T 
EXTRA 

 

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.  

. 
 
 



Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. 
746000-1584 
 

 
 
Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. 
 

 
Kallelse till Bf. Hemfrids föreningsstämma 2021 
 

 
 
 
Datum:  Onsdagen den 2 juni 2021 kl. 19.00 
 
Plats: Gårdsplanen, NV sidan 

Vid trapporna 13 - 18 
  

 

 

 
Varmt välkommen! 
/Styrelsen i Bf Hemfrid u.p.a. 
 
 
 
 
 
 
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 2 juni 2021. 
 
Malmö den _______________________ 
 
Underskrift  ________________________________________   Andel nr _________ 
 



Kallels Bf. Hemfrids årsstämma 2/6-2021, kl. 19.00.  Plats: gården 
 

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 2020 års förvaltning. 
 
§11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
 
§12 Val av revisorer samt revisorsuppleant: 
 
§14 Val av extern revisor  
       Förslag att låta Ernst & Young AB utför revision av föreningens förvaltning. 
 
§15 Medlemsmotioner. 

1. Andel 30 Felix Anger m.fl. ang att låta bygga en bastu. 
2. Andel 85 Ovesson ang.  finansiering av detaljplanavgift. 
3. Andel 85 Ovesson ang. inrättande av kontorslokaler på vinden. 
4. Andel 85 Ovesson ang. uppförande av trähus och fastställande av datum för 

slutförande av försköningsarbetena på gården. 
 
§16 Styrelsens förslag: 
      Pannrummet ändras till Hobbylokal / förråd  
      Förbättring av gården – Nina presenterar förslag 
      Att föreningen övertar medlems kostnad vid renovering av fönster. 
      Förslag till underhållsplan med höjning av årsavgiften med 2%. 
      Förslag att styrelsens arvode bestäms till 120 000: - 
 
§17 Övriga frågor, ej av beslutskaraktär. 
 
§18 Avslutande av årsmötet.  













Styrelsens yttrande över motionerna

1. Andel 30 m fl. Bastumotion.

En bastu i huset kan höja livskvaliteten för medlemmarna och då badrummet i hus D är i 
behov av renovering finns inga skäl för styrelsen att föreslå avslag av motionen. Dock ber vi 
stämman att beakta att priset för en sådan installation kan bli högre än det motionärerna har 
budgeterat.

Motionerna 2,3 och 4 behandlades vid extra föreningsstämma som hölls den 14 april 2021.
Samtliga motioner avslogs med stor majoritet. Se vidare bilagt protokoll.

2 Motion detaljplaneavgift

Att årsmötet beslutar:
att Hemfrid tar ut en detaljplaneavgift på 20 000. Avgiften betalas av den andelsägare som 
kommit överens med föreningen om överlåtelse av vindsyta, och har fått bygglov

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.
 Vare sig styrelsen eller föreningen har gjort, eller har för avsikt att göra, något åtagande som 
innebär kostnad för föreningen. Eftersom en ändring av stadsplanen måste initieras av en 
förening, har vi linje med beslut/löfte vid stämman 2020, ”- Stämman beslutade att styrelsen 
hjälper till kring ansökan av ändring av detaljplan” ansökt om förhandsbesked beträffande en
ändring av stadsplanen. Malmö kommun har svarat positivt på den.
 Vi har förstått det som att det just nu finns runt sju intressenter för ett vindsbygge. 
Detaljplanen beräknas kosta 400 000kr. Motionen föreslår alltså att föreningen skall stå för 
kostnaden i sin helhet, och därmed hela risken, i hopp om att detaljplanen går igenom samt att
tillräckligt många fortfarande är intresserade av att köpa vind för att projektet skall 
finansieras. Detta helt utan skriftliga garantier om att någon faktiskt tänker köpa vindsyta och 
bygga ut sin lägenhet. 

Enligt föreningens stadgar 18§ ”- Medlem svarar för att erforderliga myndighetstillstånd 
erhållits” är det de intresserade som tillsammans skall finansiera och färdigställa 
ansökningshandlingarna. Något annat är inte vare sig beslutat eller överenskommet. 
Föreningens kostnad blir då minimal och bör inte föranleda någon särskild avgift. 

3 Motion gårdsarbete

Vi motionärer föreslår att årsmötet beslutar:
1. att föreningen nu förverkligar löftet om en grönare gård och gör klart det nödvändiga 

gårdsarbetet till 1 mars 2022.
2. att arbetet med  grönytor samtidigt kompletteras med ett enklare trähus, modell Frig-

gebod, för arbete och för annan gemensam användning typ mindre fester, möten, etc

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionens båda att-satser.
 En renovering av gården är planerad. Det är dock först när åtgärderna blivit prissatta, och 
årsstämman godkänt styrelsens förslag till budget som arbetena som tidigast kan börja. 
Vi har fått hjälp av ”aken studio AB” (Nina Nordström och Sofie Selander) med förslag till 
förändring och planering av genomförandet. De ställer upp gratis, något vi är mycket 
tacksamma för, men det leder också till att arbetet måste tillåtas ta tid, då de inte gärna kan 
prioritera pro bono-arbete över betalda uppdrag.
Vad gäller tidplanen är det olämpligt att genomföra alla förändringar på samma gång. Detta 
då nyplantering kräver mycket etableringsskötsel de första åren vilket alltså gör det lämpligt 
att sprida ut arbetet över lite längre tid än den som föreslås i motionen.



Att bygga ett hus på gården ser vi som en dålig ide, Det finns redan idag ett utrymme dubbelt 
så stort som en friggebod, avsatt till hobbyarbeten, men inte fest. Vi har ett före detta 
pannrum som är illa åtgånget. Det är nödvändigt att det repareras. Vår förhoppnings är att 
arbetet kan upphandlas strax efter den ordinarie stämman. Då får vi en lokal på ca 50m² som 
är lämplig till lite av varje. Gårdsförändringen är även tänkt att innehålla fler möjliga 
möbleringsytor samt eventuellt ett skärmtak där man skall kunna äta middag regnskyddat.

3 Motion kontorsplatser vind

Att årsmötet beslutar att Hemfrid i detaljplanearbetet
1. infogar tio kontorsarbetsplatser på vinden.
2. att dessa kontorsarbetsplatser byggs snarast. Arbetsplatserna kan bokas av boende i 

föreningen och styrelsen fattar beslut om hyresavgift.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionens båda att-satser.
 Föreningens stadgar (2§) anger att föreningens syfte är ”att i föreningens fastighet upplåta 
lägenheter till medlemmarna”.
Det ger oss inte utrymme att verka som hyresvärd eller kontorshotell. Vidare är det beslutat 
att lägenheterna på fjärde våningen skall ha rätt till ytan ovan sig för att bygga etagelägenhet.
Att bygga kontorsplatser för uthyrning skulle ställa nybyggnadskrav på tillgänglighet, 
utrymning mm. Lågt räknat rör det sig om en investering minst 1-1,5 miljoner för ca 100kvm 
och vi ser alltså inte att det är möjligt att bygga kontorsplatser som är uthyrningsbara utan att 
bland annat installera hiss. 
Att bygga en enklare typ av lokal, om vi skulle kunna ta oss runt tillgänglighetskraven, ser vi 
också som svårt då de inte skulle bli tillräckligt attraktiva för att betinga den hyra som skulle 
krävas för att de skall finansiera sig själva. Om ett bygge på vinden t.ex. skulle bli dyrare än 
beräknat eller om några lokaler skulle bli vakanta så skulle den kostnaden direkt drabba 
medlemmarna i form av avgiftshöjningar, något som vi ser som helt uteslutet.

Bf Hemfrid





Styrelsens förslag till Årsstämman 2021. 
 
1. Hobbylokal / förråd. 
  En renovering av pannrummet, numera värmecentral och förråd, skall genomföras i samband 
med att vi låter reparerar asfaltsytorna på gården.  
  Nuvarande ”Hobbyrum” (lokal främst för reparation av möbler) är placerad i skyddsrum B, 
föreningsgatan 81B, är en synnerligen illa placering med tanke på olägenheter för boende i 
närheten och ovanför. 
 
  Styrelsens förslag är att vid det renoveringstillfället låta installera ytterligare en trappupp-
gång eller en hiss, så att utrymmet framöver kan disponeras som hobbylokal respektive förråd 
av trädgårdsmöbler. Merkostnaden beräknas bli mindre än 400 000: - 
  
2. Förbättring av gården. 
  Förslaget innebär att vi skapar ytterligare vistelseytor i kortänden av gården, samt föryngrar   
och kompletterar en del av växterna.  Ett förslag är framtaget av ”aken studio”, som 
presenteras utförligare av Nina Nordström (andel 115). 

 
 
 Styrelsens förslag är att arbeta i linje med det framtagna förslaget. 
 
 
3 Övertagande av medlemmens kostnad vid renovering av fönster. 
 
En renovering av samtliga fönster har inletts, med en inventering av renoveringsbehovet. 
Avsikten är att renovera och reparera samtliga fönster. Arbetet kommer att utföras över flera 
år och kostnaden beräknas motsvara den budgeterade summan för årlig fönstermålning. 
 Medlem är skyldig, enligt stadgarna att sköta och måla bågarna mellan ytter och innerfönster.  
 
Styrelsens förslag är att i samband med renoveringen även kostnaden för arbetet mellan ytter 
och innerfönster, faller på föreningen. 



 

Underhållsplan Bf. Hemfrid 2021 2022 2023 2024 2025        2026 

Byggnad utvändigt 600 000 618 000 636 540 655 636 675 305 695 564 

Byggnad invändigt 115 927 419 405 122 987 126 677 830 477 134 391 

VA-, VVS-, Gas stamledningar 60 000 60 000 3 000 000 30 000 30 000 30 000 

Elsystem 0 0 0 0 0 00 

Tele- och datasystem 0 0 0 0 0  

Utemiljö 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

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

Brandskyddsarbete 25 000 0 0 0 0 0 

Planerat underhåll totalt 1 260 927 1 057 405 3 819 527 872 313 1 595 783 919 955 

 

 
 
 

Fönster: 
Vi pausar fönstermålning 2020. Vi beslutar att 2021 ta fram en underhållsplan för om vi ska måla 
alternativt renovera fönstren. Förhoppningsvis ändras stadgarna så styrelsen ansvarar för utrymmet 
mellan fönstren. På så vis har vi möjlighet att hålla fönstren i bättre skick framöver.  
   

Gårdsdörrar:  
100 tkr är avsatt 2021 för underhåll av portar mot innergården.  
 

Gatudörrar: 
Inget planerat utbyte av dessa. löpande underhåll ska räcka. 
 

Värmeväxlare:  
År 2025 ska den bytas/renoveras och vi budgeterar 700 tkr till detta.  
 

Tvättstuga: 
2 maskiner byts per år ca 110tkr. 
 

Badrum: 
2025 ska vi renovera de gemensamma badrummen. Vi sätter av 300 tkr för detta. 
OBS! Detta tidigarelägges till 2021 
 

Avloppsstammar: 
2020 Underhållsspolning av avloppsledningar. 
Vi uppskattar ha ca 50 stammar. Frågan om vem som bär ansvar för att återställa badrummen efter att 
stambyten kvarstår eftersom våra stadgar ses över. Vi budgeterar en relining på ca 50tkr per stam och 
avrundar upp till 3 mkr i budget för detta. Relining planeras 2023 efter att vi fått nya stadgar i 
ordning.  
 

Gård och asfalt: 
Det finns stort behov av att renovera asfalt. Vi budgeterar 100 tkr 2020 och 300 tkr 2021. Arbetet 
beräknas pågå mellan 2020-2021. 
 

Lekplats: 
30 tkr sätts av till underhåll/renovering av lekplats. Detta görs förslagsvis 2020-2021 i samband med 
gårdsrenovering. Framförallt behöver vi byta ut sanden. 
 

Brandlarm: 
2021 ser vi över brandlarmen och byter batteri på dessa. Vi sätter av 25 tkr till detta.  
 

Avfalls och miljörum: 
Vi pausar underhållet på dessa då vi planerar göra en renovering/underhåll av innergården. 
 
Styrelsens arvode 
föreslås till 120 000: - som styrelsen fördelar enligt eget beslut. 

Byggnad invändigt: 
Indexeras med 3% per år. 

Byggnad invändigt: 
Indexeras med 3% per år. 

Årsavgiften föreslås ökad med 
2% från och den 1 jan 2022 
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