
Brf Nrio Låingor
Protokoll fürt vid fîireningsståiinrna den g ma.i z0lg

Plats: Ljungiöfska sionet, LjunglöÉ'svrigen I, l6g 52 Bromna

$ 1 Stlin¡mans öppnande
stämman öppnas av styrersens ordförande Astrid Ekrund.

$2 Godkänn¡nde av dagardningen
S tämman godkän:rer dagordningen.

$3 Yal ay sf¿immoordfür¡nde
Fred Åkesson utses till stän¡nans ardfiirande.

$4 Anmälan av stflrnmoord{ìir¡ndens v¡r av profokoilfürare
Jonas hlorén anmäls som protokolifbrare"

Val av två justeringsmân, tillik rtisträknar¿
Till justenngsmän och röst¡äknare väljs Çeil Andersson och Johan Anderberg.

Fråga om stämman blivit istadgeenlig ordning uflyst
Stämrnan fiirkiaras vara i behörig ordrurig kailad.

Fastställancle av rõstlåingd

!ïom avprickning vid ingrången riÏ rokaren uppränas fürteckning över
n?irvarande medlemmar och represente¡ade bosìàdsrätter. Ståimman fasrställer
röstläcgden till2r rosrberânigade, varav r är fufin:akt. nr:strringJnnns bifogad ibilaga L

Föredragning av sfyrclsens ârsredovisning
stämman beslutar enligt ordffirandens fürslag att årsre<lovisningen firedras rubrikfiir rubrik och aft den som vill ha crdet begÈir detta.

stä¡nman anser årsredovisningen füredragee och beslutar att laggaden till
handlingama.

Föreclragning av revisorernâs berättelse
Revisorernas ber¿ittelse füredras, varefter stämman beslutar aft lägga
rovisionsberättelsen till handlingama.

Besluf och fastställanere av resurtaf- och baransräkning
stämman fastståiller den upprãttade resultat- och balansräñning*n.

Besluf om resultafçlisposifion
St¿inman beslutar i enlighet meci styrelsens lorslag till resultatdjsposition.

Frág* om *nsvarsfrihet IÌÍr sfirslseledamütern¿
s tämman bevi ljar styrelsens I eiamriter ans vars fri her fðr räker:skapsåret.
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Beslut om arvoden åf styrerseledamöter och rcvisorer rTir nåistkomrnande
verl¡sarnhetsår

Vaiberedningen genom dess sa¡nmankallande Marika Lagercrantzfloresirår sänkt
belopp rill intemrevisom ûån 5000 k' rill 2500 kr och oñ"rändrar belopp till
styreisen, 3 prisbasbeiopp.

Magnus Berg Labor füreslå¡ ökat belopp till styrelsen. till 3,5 prisbasbelopp.
Kjell Andersson ñreslår ofìirändrat beiopp rill internrevisom, i000 kr.

sedan votering begäris atn arvoder iilr styrel,renoch iðrslagen stälirs mot
varandra rostade l0 medlemmar für ofürändrat belopp f-r plsbasbelopp) cch T
medlemmar röstade ftir ökat belopp (3,5 prisbasb*t.ppi. Éyra medlemma¡ avstod
lÌ'ån att rösta.

Sedan votering begä*s om arvodet lill lnternrevisorn achfürslagen ställts mot
'¡arandra röstade g mediernmar tór s¡inkt arvoderill 2500 k¡ och? medlernmar
röstade für oför¿indrat belopp, 5000 kr. sex medlemmar avstod &ån att röst¿.

stärunan har således beslutat i enrighet med valberecJníngen ívå fiirslas. d.v.s.
oftråindrat arvode till styrelsen, ire prisbasbelopp och såirJ<t arvode till
intemrevisorn tili 2500 kr.

V*i av siyrelseleciauräter uch uuppieanter

Det antecknas aií vaiiiereriningen iämnai ñrsiag på styreiseiedamöter och
suppleanter {bilaga 2). Marika Lagercranrz räsei upp uur¡"r.¿ning, fürsrag"

stãmman besiutar att väija sfyreiseieeiamöter och suppreanter enrigt
valberedningens ñrslag och für den period som uarberedningen ñ?sraeit.

Styreisen kommer dÈirmed att bestå av foijanrie personer:

[,edamater:
Astrid Eklund, Holbergsgatan l9j
Henryk,{kesson, Björnsonsga tan 4J
Emma Movitz, Bjömsonsgatan 7l
Jonas Norén, Bjömsonsgatan l4l

iobias Sjögren Andersson, Björnscnsgatan !jj

Suppleanter
Sofia 3ik Book. Holbergsgaran 173
Magnus Berg Labor, Holbergsgatan 195
Aron Swartz- Riömsonsoatnn d."7--? -J - - -.e -.¡rD-rÊ¡: r ;

| âx, nyval
? âr, nyval
2 ãx, nyval
I iår kvar av
mandatperioden
i år kvai av
mandatpericden

2 ât, nyval
2 år, nlval
1 år .rr.rolÊ s¡ ! ¡¡ / I (¡¡

Val av reyisorer och revisorssuppleanter
Vaberedníngen föreslår:
Extem revisor: Öhrlings pricewaterhouseCoopers AB (prvC),
{kontaktperson auktoriserad revisor per Anderssonl i år, nyval
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Intem revisor: Anita Kjellén, Bjömssonsgatan 65 I år, nyval
Intem revisorsuppleant: Elinda Blixt. Holbergsgatan 194, I år, nyval

Ståimman beslutar att välja revisorer och revisorsuppleant enligt valberedningens
fìirslag ovan.

Val av vrlberedning
Marika Lagercrantz (sammankallande), Holbergsgatan 169 står till fürfogande.
Carl Mellberg Bjömsonsgatan 149 står till törfogande.
Erik Ek, Björnsonsgatan 163 stårtill filrfogande.
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Till valberedning väljs Marika Lagercrantz, Carl Mellberg och Erik Ek.
Stämman beslutar att Marika Lagercrantzâr sammankallande.

,{v styrelsen till st}imman hänskjufna frågor samt av füreningsmedlem
anmÍilt ärende

17a. Motion från carl Mellberg om elstolpar Rir motorvärmare samt
Iaddningsstationer fìir elbilar. Motionen samt styrelsens fürslag, se bilaga 3

Stämman beslutar i enlighet med stytelsens forslag, dvs:
17aa. att anse motionen om elstolpar fiir motorvännaruttag besvarad.
17ab. aft avslå motionen om laddningsstationer äir elbilar-

Stâmmans avslufande
ordfijranden tackar alla som hade kommit och forklarar föreningsstämman
avslutad.

Sttimmans ardfôgmde
.dæ

Norén
/*'

Fred
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2019-05-06

Valberedningen i Brf Nio Längor lämnar följande
förslag till stämman 2019-05-08, gällande

styrelseleda möter, su ppleanter sa mt revisorer

Ledamöter:
Astrid Eklund, Holbergsgatan 1g3, I år nyval
Henryk Åkesson, Björnsonsgatan 43,2 år nyval
Emma Movitz, Björnsonsgatan Zl,2 är nyval
Jonas N,orén, Björnsonsgatan 141, 1år kvar av mandatperioden
Tobias sjögren Andersson, Bjömsonsgatan 1s5, 1 år kvar av mandatperioden

Suppleanter:
Sofia Sik Boo bergsgatan 173, 2 år nyval
Magnus Holbergsgatan 195, 2 år nyval
Aron Swartz, Björnsonsgatan 47,2 år nyval

Revisorer:
Ëxtern revisor; Price waterhouse coopers, kontaktperson: per Andersson
lnternrevisor: Anita Kjellén, Björnsonsgatan 65, 1 år nyval
lntemrevisorsuppleant: Elinda Blixt, Holbergsgatan 194, 1 år nyval

Valberedningen har utgjorts av
Marika Lagercrantz, (sammankallandei, Carl Mellberg och Erik Ek



BILAGA.3

Bilaga 17 a

Ù{o.tion från Carl Mellberg oE elstolnar {?ir mstorv¡irmare såqt laddn¡ngs^çtåtioner fijr
elbilar

jag skulle vilja lämna in fÕljanrJe mofion till å¡ssrämman.
Jag rinskar att styrelsen låter.installera elunag vid santiiga p*rkeringsplatser süm tillhör fìireningen.
Några av föreningens parkeringsplatser har iãag eluttag.k*nur orrìo*rliga parkeringsplaiser tijlherande
föreningen förses med eluttag höjer man standard.n p,fd**ru och möjliggrir i stöne ,rltiärrning användande
av motorvärmare samt laddning av elbiler. Den fasta installatiunskorirt,iJ*n för detra samt den årligir
elförbrukningskostnaden kjr fîn¿rnsier¿¡s genûm en generell hä¡ining av parkeringsa.;giffen.

Stvrelsens svar nå motione4

Motionen handl¿r¡ dels om p-platser med el fôr motorvärmaruûag, dels orn iordningsställande av lacjdnl¿tser
för elbilar och laddhybridbilar.

a' Motoryännaruttag: 
fdls 

ha1 l3 av röreningens 26 p-platser el i firrm av etr mûtorv¿irmarutr¡rg. Några av
dess¡ f'¡nns redm nd¡ iöreningen biidattcs, några har'aniagrs av ftÍreningen. Investeringskostnad u:h
elförbrukning t¿icks nìed_nlarginal rv el-platsens hogre avg:ri. Sryrelsen ser posirivr på
motorvâRilaruttag' Om det finns eti underlag som visar ntiintrcsic finns blaird ilcra mcrJiemrllar t-ór
motorv¿irmar¡nag på de p-platser sonr idag saknar derta, kan styrelsen själv fatta beslut orn detra.

b' t¿ddBlatser t'ör elbila¡"sÊ¡tlê¿dbJbedÞilsi. Av säkerhetsskäl ska man inre larida ett ibrdan i ett v¿nt,gî
eluuag' Laddningsstaticner kãver mer el iin cn vanlig motorvárma¡e. Ëns¡aka motorvârmaruit¿s skulle ivissa fall kuuna.byggas om iill laddplatser íör fordonlEn särian cmbyggna;;ilil;;;r¡,gräil;,
medlemmen ifråga och p-avgiften for den medlenunen skuile hÕlfas r-¡iã*n ökade elförbrujçingen. I vfu
förening har ingen medlem har dock l¡ittills ansökt hos styrelsen om i¡tï bysga om ,,sitt,,

motorYärmaruttag' Skulle ett större ¿¡nlal, ellEr.samtliga platser ðnpåss¿rs frirlnd,lning hlir çi¡r,¡¡rinnen *n
annan då mer effekr kãvs. Det måste i så t'all fbrst uncleis<ikas hui slor belastning v;L nuvaranrle
elsystem kla¡ar och vilka investeringar som skulle behðva göras.

virl en tÍveniktlig sondering.med anledning av n¡oiiorrer¡ har sryrelsen norec¡t följantle om ladrlpiarser.
Det linns många olika reoretiska möjligheter ait.ladcla el- eller.tttyt riaoit*; a¡lt åån ,'långsam ''tlodning
på ett ornbyggt motorvärmarut{ag, till snabbladdning}isrâtion pe s:inliitu laddplar.r. lnvesreîìngskosrnadcn
för rietta kar vara från. 15.0#l kr frii en onibyggd eisloipe rii: ìsû.inû kr ib. e¡i ,,nabb¡ad;;in;;;;;nn
dür man betala¡ för laddningen. Ftireningen skulle oc,ksã kunna uppl;i:a en p-plats rill en exreå aper,irrir,
Ciir me<llemrnar me n åven andra kan ladda :;ina bilar. [n p-plais t'iir lauariing-.skulie ackså kunna i¡tijrusgenom atl lörenìngen nyanlägger en eller flera ¿v rle nya p-þlats*r ron m¿nlidigare fått bygglov l'ör. E¡¡
annåt s¡tt skulle kunna vara att m cn cllcr flcra ¿v de be{înttiga p-¡lalserna i ansiråk. ¿,, ,uär,rt,,,* ,,,"
kon' för en laddplats som bara någon enstaka medienl tr* nyita uu kan dock if'r:¡gasütt¿rs. Kostna¿en lïjr
eiiaridningsstoipiu på parkeringspiats kräver också ilvervüganden orn va¡ kosh¡den liir den
inr''esteringen skal! hnrnna då'Jst âr en nyttn sorn kcrnr¡eriångr ifiån alla rnedleminar iillgcd'.

Dei fìnns sirledes många viktigit vrgvai âtt gôra *ch kansekvensem¿ì ¿lv de olika alternativcn nläsrc
utretlas noga innan ev. beslut kan fattas, Även liamtida ev, statliga bidrag idr art bygg¿r latldpllis*r nr,irr*
tas i beaktande likvãl som intressel i iìireriingen. Mot rlen ovan rãdovis¿i. bot gruniJn *r det .rvrels*rrs
berlömning att dct i nulüget inte kan anses rillriickligr Lrngetägr:r a$ urred;r liågù vielare.

Sf v relsen föresli r$tärn¡n¡rn

l- utt on*L *otiun*n o* qj*tuf our fö, *oto.nâ.*urultun h*r"orud
tr- r*r rurlå rq!¡nn*n,r* luddninn*ffi


