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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Tid: Tisdagen den 26 april 2021, kl 19.00 
Plats: Drottning Blankas gymnasium, Warfvinges väg 24 
 
 
I det fall ni inte kan eller vill närvara på stämman går det alltid bra att ge en fullmakt till 
annan medlem. Enskild medlem kan dock inte företräda mer än en fullmaktsgivare.  
 
Dagordning 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och 

biträden 
3. Beslut om utomståendes närvarorätt 
4. Val av ordförande vid stämman 
5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
6. Fastställande av dagordningen 
7. Val av två justerare tillika rösträknare 
8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
10. Föredragning av revisionsberättelse 
11. Fastställande av resultat- och balansräkning 
12. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av revisorer 
17. Fastställande av arvoden för kommande verksamhetsår 
18. Val av valberedning 
19. Skanskas rapportör och föreningens förhållande till Skanska 
20. Propositioner från styrelsen 
21. Motioner från medlemmar 
22. Stämmans avslutande  

 
 
Välkomna till stämman! 
Styrelsen i brf Västermalms Atrium 
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Välkomna till stämman! 
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Motioner till föreningsstämman 2022 
Motion 1:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Styrelsen föreslår stämman att besvara motionen enligt följande: 
 
Under året 2021 sattes 4 skyltar upp med hänvisning till Lustgårdsgatan 14 utöver den som finns på 
porten från det att huset stod klart och såklart kartfunktionshänvisningar som dom flesta besökande 
idag använder sig av. Det är en besvikelse att dessa fyra skyltar inte gjort någon skillnad i hur bud 
orienterar sig i huset trots det anser inte styrelsen att fler skyltar kommer att bidra till ökad 
orienteringsförmåga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motion 1:
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Motion 2: 
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Styrelsens föreslår stämman avslå motionen enligt följande: 
 

1. Varje lägenhets elmätare avläses månadsvis där in- och utgående värde jämförs för att få 
fram total månadsförbrukning av lägenhetens elförbrukning, vilket framgår vid 
definitivavräkningen som sker kvartalsvis, med 2 månaders eftersläpning av administrativa 
skäl. Föreningens avtal med Fortum är rörligt pris (enligt branschdefinition) med ett påslag 
om 1,7 öre per Kwh. 
 

2. Styrelsen följer löpande el- och värmeförbrukningen aggregerat för föreningen, och 
redogörelse lämnas på årsstämma. 

 
3. Datakälla är de mätare som finns installerade och avläses digitalt av KTC, som levererar 

underlag till den ekonomiska förvaltningen. 
 

4. Varje lägenhetsinnehavare kan redan idag närsomhelst avläsa aggregerad och momentan 
förbrukning på sin elmätare. Via FastumDirekt kan man se sina tidigare avier där 
definitivavräkning skett om man inte själv löpande antecknar sin månadsförbrukning. 
Styrelsen kommer kontakta Ellevio för att utröna om de avser byta ut nuvarande elmätare de 
närmsta åren 
 

5. Detta skulle vara förenat med mycket stora kostnader för föreningen, och 
lägenhetsinnehavare kan själva få en god bild av detta genom att koppla till och från olika 
elförbrukare och på så sätt se momentanförbrukning av exempelvis tillsatsvärme. 

 
 

Motion 2:
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Motion 3: 

 

 

 

 
 
 
 
Styrelsens föreslår stämman att besvara motionen enligt nedan:  
 
Motiveringen till nuvarande lösning var i första hand att systemet skulle komma på plats snabbt 
efter som att vi ansåg att en fast kod var en säkerhetsrisk och den togs bort i ett försök att stävja 
inbrotten som då var frekventa. Medlemmar önskade i första hand att systemet skulle vara kopplat 
till telefonen vilket Freecall är, genom att ringa antingen 2 eller 4 signaler ger man tillfälligt 
utomstående möjlighet att komma in i porten. Med dåvarande läsare var det endast Freecall som 
hade det alternativet. Sedan hösten 2021 är det installerat nya läsare som var nödvändigt för att 
nyttja Iloq- systemet fullt ut (blippfunktionen). Styrelsen avser att under våren utforska vilka nya 
möjligheter som finns vad gäller portöppning utan att installera nya läsare. 

 
 
 
 

Motion 3:



10 11

Bostadsrättsföreningen Västermalms Atrium
769625-6085

Bostadsrättsföreningen Västermalms Atrium
769625-6085

Motion 4: 
 

 

 
Styrelsens föreslår stämman motionen besvarad enligt följande: 
 
Föreningen/Styrelsen har vid tidigare tillfällen (2016-2018) kontaktat Skanska AB för att maximera 
kapaciteten på värmesystemet, och Skanska AB har bekräftat att systemet arbetar med fullt 
kapacitetsutnyttjande.  Vad gäller alternativa tillsatsvärmesystem för individuella lägenheter i våra 
hus, är valmöjligheterna antingen eldrivna varmluftsfläktar eller möjligen luftvärmepumpar där 
kompressorerna ställs på balkongen. Vår bedömning är att inga av dessa är kostnadsmässigt 
effektivare, då de som använder nuvarande tillsatsvärme i allmänhet gör detta vid minusgrader eller 
låga plusgrader då verkningsgraden för luftvärmepumpar är låg. 
Föreningen har idag en mycket god energiekonomi, och jämförelsen med våra 13 ”grannföreningar” 
utvisar att vi har den lägsta fjärrvärmekostnaden av alla, där snittet är ca 60% högre än för brf 
Västermalms Atrium. Även med tillägg av antaget tillsatsvärmeutnyttjande (Skanska AB beräknade 
125 000 kwh/år), blir totalkostnaden lägre än snittet av våra grannföreningar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion 5: 
 

 

 
 
Styrelsen föreslår stämman att besvara motionen enligt följande: 
 
Styrelsen instämmer i motionärens bedömning att innergården är den mest lämpliga platsen för 
placering av en ”automatisk cykelpump”. Vi konstaterar också att jämförelsen med laddboxar skiljer 
sig då användarna av laddboxarna betalar för dessa, vilket av naturliga skäl inte kan ske i detta fall, 
varför kostnadsaspekten måste vägas in inför beslut. Utöver detta bör placeringen av sådan 
anläggning göras med beaktande av motionerna som tar upp förslag avseende innergården. Mot 
denna bakgrund avser styrelsen att undersöka de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av 
installation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion 4: Motion 5:
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Motion 6: 
 

 
 

Ida Oreland 
 
 
Styrelsens föreslår stämman att besvara motionen enligt nedan:  
 
Styrelsen ställer sig positiv till utveckling av gården och dom inkomna idéerna. Styrelsen föreslår att 
det bildas en gårdsgrupp med 4-7 engagerade medlemmar som får sammanställa och prioritera 
önskemålen samt samla in offerter för utförandet med en satt budget på max 100 000 kr för 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Motion 6:

INNERGÅRD

Förslag till beslut

Bakgrund

Motion 7: 
 

 
 

Ida Oreland 

 

Styrelsens föreslår stämman att besvara motionen enligt nedan:  
 
Motiveringen till nuvarande lösning var i första hand att systemet skulle komma på plats snabbt 
efter som att vi ansåg att en fast kod var en säkerhetsrisk och den togs bort i ett försök att stävja 
inbrotten som då var frekventa. Medlemmar önskade i första hand att systemet skulle vara kopplat 
till telefonen vilket Freecall är, genom att ringa antingen 2 eller 4 signaler ger man tillfälligt 
utomstående möjlighet att komma in i porten. Med dåvarande läsare var det endast Freecall som 
hade det alternativet. Sedan hösten 2021 är det installerat nya läsare som var nödvändigt för att 
nyttja Iloq- systemet fullt ut (blippfunktionen). Styrelsen avser att under våren utforska vilka nya 
möjligheter som finns vad gäller portöppning utan att installera nya läsare. 

 

 

 

 

 

 

Motion 7:

FREECALL

Bakgrund

Förslag till beslut
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Motion 8: 
 

Hej - skulle vilja lägga ett förslag som motion till årsmötet att se över möjligheterna till  

 

1. basketkorg på gården - fint sätt att öka möjligheterna för föreningens lite äldre barn 
till spontanaktivitet 

2. pingisbord - i något av de gemensamma utrymmena alternativt utomhus. Ett fast 
bord för pingis utomhus kan användas för andra aktiviteter på gården och ett 
pingisbord i ett av de gemensamma rummen kan användas som bord för t.ex 
styrelsemöten men ger även möjlighet för flera åldrar att nyttja lokalerna och som i 
förslag 1) öka möjligheterna till spontan rörelse.  

3. självöppnande dörr till cykelförrådet på -3 Wfv 15.  
4. se över möjlighet till alternativ för funktionen att ringa in portkoder.  

Mvh Karin Elinder  

 

Styrelsens föreslår stämman att besvara motionen enligt nedan:  
 
Om vi skulle sätta in dörröppnare till cykelrummet på 15 så skulle resterande cykelrum inklusive 
barnvagnsrum också enligt likabehandlingsprincipen behöva utrustas med dörröppnare. Det bedöms 
som orimligt ur ett ekonomiskt perspektiv i förhållande till nyttan. 

I övrigt hänvisar vi till svaret för motion 6 då de behandlar förslag rörande innergården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion 9: 
 

 
 

Styrelsen föreslår stämman att besvara motionen enligt följande: 

Det har under föreningens första 7 år genomförts 2 cykelrensningar. Arbetet med att driva igenom 
en cykelrensning tar mycket tid i anspråk då det inkluderar uppmärkning, aviseringar samt 
uppbevaring i 6 månader efteråt innan bortforsling. Vid båda dessa tillfällen har det rensats ut 
mellan 10 - 15 cyklar vilken inte kan anses motivera för mer frekventa rensningar. 

Sista rensningen gjordes våren 2020. Styrelsen planlägger att nästa ska ske 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion 8: Motion 9:
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Motion 10: 
 

Jag vill maila in en motion kring att utnyttja en eller flera rum i föreningens källare som bara 
står oanvända till träningslokaler för medlemmar. 

Det höjer både bostadsrättsföreningens värde samt ge bättre välmående för medlemmar. 
De flesta drar sig att ta på kläder och komma iväg till en träningshall speciellt under vinter 
men genom att ha träningslokal ner i källare kan man ta hissen ner och kunna träna med 
enkla redskap. 

Många föreningar har det redan. 

Tack 

Rosita 

 

 

Styrelsens föreslår stämman att avslå motionen enligt nedan:  
 
Det finns inga outnyttjade utrymmen som är lämpliga att använda som träningslokaler. Dessa 
utrymmen inhyser antingen maskiner och utrustning för fastigheten, saknar vatten och avlopp, 
värme och ventilation är undermålig för träningsverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion 10:
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Styrelsens förslag till styrelse och revisorer för 
2022/2023 
Då valberedningens ledamöter har lämnat föreningen under året har styrelsen gått ut med 
information i hissarna om medlemmar är intresserade av att delta i styrelsen. Enskilda 
styrelseledamöter har även aktivt frågat medlemmar om de är intresserade. 

Vi visar även nedan hur styrelsearvoderingen ser ut i våra grannföreningar. 

Styrelsens förslag
Ordinarie ledamöter, 5 stycken 

Per Aspegren, (Omval 2 år) 
Angelica Marklund, (Omval 2 år) 
Alexander Johansson, (1 år kvar) 
Oscar Nordbrandt, (Omval 2 år) 

Suppleanter, 1 styck 

 
Ibrahim Akkawi, (Nyval 1 år) 

 

Ewa Holmstedter, (1 år kvar) 
 
Verksamhetsrevisor                    Extern revisor 

Daniel Grünbaum, (Omval 2 år)                   KPMG – Catrin Moberg, (omval 1 år) 

Arvoden 

Styrelsen föreslår oförändrade arvodesnivåer: 

- Att ersättning till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp inklusive sociala avgifter. 
- Att ersättning till valberedning ledamöter och förtroendevald revisor skall utgå i form av 

ett symboliskt belopp eller gåva understigande 1 000 kr per person. 

Styrelsen för BRF Västermalms Atrium den 29 mars 2022 

 

 

STYRELSEARVODEN 2020
Brf Tkr per kvm

Lycksaligheten 153 30
Gåspennan 392 29
Jublet 517 26
LHT 6 124 24
Gladan 326 23
LHT 1-2 210 22
V-malm-terrass 387 20
L-hagens allé 123 19
Poeten 231 19
Välbehaget 304 16
V-malm Atrium 189 15
L-hagens backe 133 15
Glädjen 108 15
LHT 3 186 10
Snitt 20

Styrelsens förslag till styrelse  
och revisiorer för 2022/2023
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