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Svar: Styrelsen håller helt med att det vore önskvärt att få igenom de önskemål som motionären föreslår.  
Dock begränsas vi av den rådande lagstiftningen, att ha en bostadsrätt innebär ett stort ansvar för den  
booende kopplat till stor frihet att förändra inom det ramverk som gäller. Texterna runt renoveringar som  
finns på vår hemsida har uppdaterats flera gånger detta och föregående år.

Vi kräver att arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt, tex att badrumsrenoveringar görs i enligthet  
med de bestämmelser som gäller våtutrymmen, elarbeten får enligt lag endast utföras av behörig personal.  
Vi har tyvärr inte befogenhet att kräva mer än dessa certifieringar eller kontrollera autenciteten på  
certifieringar, brf innehavaren är ansvarig för eventuella byggfel.

Slutbesiktning kan vi begära endast om ingrepp på bärande konstruktion gjorts.

Avisering i porten är redan ett krav från föreningen.

Styrelsen anser att motionen med detta är besvarad.

Motion nr 1.

  Krav på certifiering av byggare/ installatörer  
  som utför byggnadsarbeten, Va- och elinstallationer.

På grund av de ökande störande arbeten, vattenskador i Fältöversten med stora problem för 
de boende såväl tekniskt, som ekonomiskt måste kraven skärpas på de byggare och instal-
latörer, som idag utför arbeten i våra bostäder.

Vi har inte sett några förbättrade rutiner åtgärder från förvaltnings bolaget Ad Ex när det gäller 
byggare/installatörer, snarare tvärtom, vattenskador uppstår fortfarande, svåra störningar, när 
det gäller buller och vibrationer, som har drabbat många av våra medlemmar helt oaccepta-
belt.

Krav på byggare och installatörer som utför byggnads- Va- och elarbeten måste till iform av 
certifiering. Regler/krav måste upprättas avseende såväl tekniska- som miljökrav, så att varje 
medlem gammal som ny klart och tydligt vet vad som gäller, idag figurerar tyvärr falska certi- 
fieringar på marknaden.

Följande krav måste till vid alla arbeten ivåra bostäder i Fältöversten.

Godkänd certifiering av byggare och installatörer.

Besiktning/syn genomgång med byggare/installatörer innan arbeten får startas, inte 
minst att miljökraven säkerställs. Klara regler om avisering i porten i god tid innan ar-
betena påbörjas. Slutbesiktning där representant från styrelsen deltar.

Dokumentation efter utfört arbete vilket innebär upprättande av relationshandlingar 
kompletterat  med foto  dokumentation.

  Vi förväntar oss att styrelsen tar tag i detta och genomför nya rutiner/förändringar
  med Ad Ex.

Stockholm 2016-03-14

Anita Ståhlås   Torbjörn Lunäbom

Innehållsförteckning.
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Motion nr 3.Motion nr 2.

Svar: Medlemmarna ges redan ett flertal tillfällen att framföra sina egna frågor till Styrelsen. 
Föreningen har idag, Årsmöte, Förvaltnings expedition, 3-4 portmöten, Förslagsbrevlåda samt via 
mejl till Styrelsen@brf-faltoversten.se.

Något ytterligare anser inte styrelsen behövs för att få fram medlemmars egna synpunkter.  
Styrelsens föreslår därmed att stämman avslår motionen.

Styrelsen anser att motionen med detta är besvarad.

Stadgeändring.

Till föreningsstämman ju ni 2014 presenterades en motion om att tillsätta en arbetsgrupp 
för att ta fram förslag till nya stadgar. Syftet var att till årsstämman juni 2015 kunna presen-
tera ett genomarbetat stadgeändringsförslag.

Motionen avslogs eftersom styrelsen till föreningsstämman ju ni 2014 redan framlagt ett 
antal stadgeändringsförslag som efter vissa ändringar godkändes ien första läsning.

Till föreningsstämman juni 2015 framlade styrelsen ytterligare ett antal stadgeändringsför-
slag. Vid den fortsatta föreningsstämman augusti 2015 godkändes dessa efter vissa ändring-
ar i en första läsning medan stadgeändringsförslagen från 2014 avslogs.

Det är olämpligt att ha årliga ej fullt genomarbetade stadgeändringsförslag som sedan tas 
tillbaka. För att undvika onödigt arbete med processandet av sådana förslag yrkar under-
tecknad  på  att:

1. stadgeändringsförslagen  från årsstämman 2015 i röd text avslås.

2. en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta förslag till nya stadgar för Bostadsrätts-
 föreningen Fältöversten att framläggas för godkännande senast på årsstämman 2017.

3. stadgeförslaget skall bland annat klargöra att syftet med föreningen är att lägenheter
 skall ägas och bebos av privatpersoner och att frekventa och/eller kortvariga andra
 handsuthyrningar typ ”bed and breakfast” inte tillåts. Vidare bör stadgan bland 
 annat reglera medlemmars rättigheter och skyldigheter samt styrelsens ansvar och
 skyldigheter.

Stockholm 12 mars 2016

   

Lars Nordin 
Valhallavägen  146 A
115 24 Stockholm

Enkät bland föreningens medlemmar.

Under idealiska förhållanden borde antalet motioner i en välskött bostadsrättsförening vara få 
eftersom problem åtgärdas proaktivt allteftersom  de uppstår.

De portmöten som styrelsen anordnar varje år är ett positivt sätt att fånga upp de frågor som 
föreningens medlemmar anser vara väsentliga. Dessa möten är dock begränsade i antal och  
tenderar att behandla ett fåtal frågor av intresse för deltagarna vid det aktuella portmötet.

För att underlätta för styrelsen att i tid fokusera på de frågor som flertalet medlemmar anser vara 
angelägna, yrkar undertecknad på att föreningen beställer en enkät från en professionell aktör 
med syftet att: (i) identifiera frågor som medlemmarna anser vara väsentliga; (ii) sammanställa 
resultaten; och (iii) presentera prioriterade förslag till lämpliga  åtgärder.

Stockholm 12 mars 2016

 
Lars Nordin
Valhallavägen 146 A
115 24 Stockholm
 

Svar: Detta är en fråga för årsstämman att fatta beslut om. Ett avslag innebär endast en fördröjning 
av viktiga ändringar, då stadgarna är ett levande dokument. Stadgar ska följa gällande lagstiftning 
och våra uppdateras därefter, detta fodrar juridisk kompetens. 

Styrelsens föreslår därmed att stämman avslår motionen.

Styrelsen anser att motionen med detta är besvarad.
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Motion nr 4. Motion nr 5.

Förbättrad information.

I en förening av Fältöverstens storlek är det väsentligt  att den information som sprids genom 
Fältposten, Hemsidan, Årsstämmoprotokoll och liknande är uttömmande och korrekt för att 
medlemmarna skall kunna bilda sig en uppfattning om vad som pågår i föreningen och fatta 
välgrundade beslut i viktiga  frågor vid årsstämmorna.

För att höja informationskvaliteten inom föreningen yrkar undertecknad på att valberedningen 
och internrevisorn får eget utrymme i Fältposten för att informera om sitt arbete.

Stockholm 12 mars 2016

Lars Nordin 
Valhallavägen  146 A
115 24 Stockholm
 

Svar: Fältposten är en av styrelsens informationskanaler där även styrelsens kommunikations-
ansvarige är ansvarig utgivare. Det finns inget som hindrar att Valberedningen eller Internrevi-
sorn har egna redaktionella blad som delas ut, men dessa bör särskiljas från styrelsens infor-
mationsmateriel.

Styrelsens föreslår därmed att stämman avslår motionen.

Styrelsen anser att motionen med detta är besvarad.

Ersättning för förtroendeuppdrag.

Bostadsrättsföreningen Fältöversten är för sin verksam het beroende av ett antal perso-
ner med förtroendeuppdrag fördelade på styrelsen,
valbered ningen  och internrevisio nen.

Styrelsens uppgift att verkställa årsstämmans beslut och leda och övervaka verksam-
heten inom föreningen.

Valbered ningens uppgift är att förse årsstämman med lämpliga kandidater för de olika 
förtroendeuppdragen.

Internrevisorns uppgift är att granska utförandet av de olika uppdragen och rekommen-
dera eventuella åtgärder till årsstämman.

Det är väsentligt att dessa tre funktioner är självständiga och inte i beroendeställning till 
varand ra. Samtliga tre funktioner är väsentliga för en väl fungerande förening och bör 
ersättas i relation till arbetets betydelse    och omfattning.

Und ertecknad yrkar därför att årsstämman fastställer den relativa ersättningen för dessa 
uppdrag enligt följa nde:

Styrelsen erhåller av årsstämman beslutad ersättning
Valbered ningen erhåller 10°/o av styrelsens beslutade ersättning Internrevisorn erhåller 
5% av styrelsens beslutade ersättning

Stockholm 12 mars 2016

 

Lars Nordin 
Valhallavägen  146 A
11524 Stockholm

Svar: Frågan behandlades på Årsstämman 2015 och avslogs.

Styrelsen föreslår stämman att avslå densamma även denna gång.

Styrelsen anser att motionen med detta är besvarad.
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Motion nr 6.

Ombyggnad av lokaler till bostadsrätter.

Årsstämman 2014 informerades om att Stockholms stad flyttat från sina hyrda lokaler på 
Valhallavägen 148 A-C och röstade då för att omvandla hyreslokalerna till bostadsrätter 
istället för att finna en ny hyresgäst. Årsstäm man informerades dock inte om att det i 
själva verket var föreningen som sagt upp hyresgästen redan hösten 2013 och framtvingat 
flytten med onödigt hyresbortfall som följd.

Genom senare försäljning av dessa lokaler för 23,2 miljoner eller endast 48000 kr/m2 
till ett företag som byggde om lokalerna till 10 lägenheter fick föreningen visserligen ett 
betydelsefullt kapital men fick inte ta del av lägenheternas höga försäljningsvärde, vilket 
innebär ett stort värde bortfall för föreningen som kommer att påverka månadskostna-
derna i framtiden.

Ett bättre alternativ torde ha varit om föreningen stått som byggherre eller om ett vinst-
delningsförfarande hade avtalats med byggnadsfi rman.

Med fa cit i hand och för att undvika liknande värde bortfall vid ombyggnad av resteran-
de lokaler till bostadsrätter yrkar u ndertecknad på att årsstämman beslutar att fortsätta 
uthyrningen av lokalerna eftersom hyresintäkterna ger ett värdefullt positivt bidrag till 
föreningens ekon omi.

Skulle årsstämma n trots erfarenheten med Valhallavägen 148 A-C besluta att avveck-
la resterande hyreslokaler, yrkar undertecknad på att föreningen tar en mer aktiv del i 
omvandlingen av lokalerna till bostadsrätter så att en väsentligt större del av det värde 
lokalerna representerar tillfaller föreningens medlemmar.

Stockholm 14 mars 2014

Lars Nordin 
Valhallavägen 146 A
11524 Stockholm.

Svar: Styrelsen har under året följt årsstämmans beslut från 2015 och sålt 
dessa lokaler, därefter äger inte föreningen några uthyrningslokaler.
Motionen är därför inte aktuell och styrelsen föreslår stämman att avslå den.

Styrelsen anser att motionen med detta är besvarad.

Styrelsens propositioner till årsstämman 2016.

1. Förslag från styrelsen till årsstämma 2016 avseende  renovering  
    och förbättring av samtliga entréer och portar i föreningen.

Föreningen håller på att konvertera lokalen på Valhallavägen 148A-C till tio bostadsrätts 
lägenheter. I samband med detta kommer entré och port i Valhallavägen 148B att få ett  
helt  nytt och förbättrat utseende enligt företaget Innovation Designs koncept. Konceptet  
presenterades iFältposten nr 1, 2016.

Förslag
Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen mandat att bestämma hur samtliga entréer
och portar ska renoveras och förbättras i föreningen. Målsättningen är att använda
Valhallavägen 148B som mall och så långt som möjligt använda Innovation Designs
koncept på samtliga entréer och portar i föreningen En port av den storlek och model som nu 
gjorts kostar cirka 350.000kr exkl moms.

Skäl
Anledningen är styrelsen bedömer att Innovation Designs koncept är estetiskt tilltalande, än-
damålsenligt, inom rimliga kostnader samt att föreningens medlemmar har uttryckt uppskatt-
ning över Innovation Designs koncept.

Styrelsen
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Valberedningens verksamhetsberättelse 2015 - 2016.

Valberedningen har bestått av Britt-Marie Fredrikson, Mikael Kokkalis, (ordförande),
Ulla Lennman, Peter Nordström (sekreterare) samt Catharina Spånberg Ramel.

Vi inledde arbetet med att diskutera erfarenheter från sittande styrelse, styrelsens sammansättning 
och hur man har delat upp ansvar mellan kompetensområden. Ur dessa diskussioner fick vi fram 
kravprofiler och vilka egenskaper och kompetenser som kommer att behövas individuellt och i 
grupp. 

Vi har också diskuterat vilka krav framtiden ställer på en bostadsrättsförening som Fältöversten och 
hur vi ska hantera bland annat viktiga frågeställningar såsom energi och säkerhetsfrågor samt hur vi 
ska kunna ta hand om och ekonomiskt utveckla de stora värden som finns inom föreningen. Vi tog 
fram ett skriftlig frågeunderlag som vi har använt vid samtliga intervjuer med styrelsemedlemmar 
och alla andra som vi har intervjuat. Vi har haft tio möten i valberedningen. Vi har skickat ut en förfrå-
gan till samtliga bostadsrättshavare och bett om förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen 
eller delta i andra uppdrag - med magert resultat. Vi kan konstatera att medlemmarnas intresse för 
att ställa sin tid till föreningens förfogande inte är stort. Några styrelsemedlemmar och andra för-
troendevalda har därutöver valt att inte ställa upp för omval, framförallt på grund av tidsbrist. Trots 
detta har valberedningen genom nyttjande av sitt kontaktnät och efter viss övertalning lyckats finna 
ett antal, för uppdraget lämpliga, kandidater. 

2. Förslag från styrelsen till årsstämma 2016 avseende  
    uteplatser/altaner för samtliga nya bostadsrättslägenheter  
    på bottenvåningen, Valhallavägen 152. 

Styrelsen har påbörjat arbetet med att verkställa årsstämmans beslut i aug 2015 att konver-
tera lokalen på Valhallavägen 152 till bostadsrättslägenheter. Efter intervjuer av de fyra mest 
intressanta byggnadsfirmorna valdes slutligen Vivioo som aktör. Alla byggnadsfirmor som 
styrelsen intervjuade önskade uteplatser på båda sidorna av huskroppen men enkelsidiga 
lägenheter. D.v.s önskemålet från Vivioo är att samtliga nya bostadsrättslägenheter på botten-
våningen på Valhallavägen 152 ska få var sin uteplats/altan oavsett om bostadsrättslägenheten 
vetter mot norr eller mot söder. 

Förslag
Styrelsens förslag är att samtliga nya bostadsrättslägenheter på bottenvåningen på Valhallavägen 
152 ska få var sin uteplats/altan oavsett om lägenheten ligger mot norr eller mot söder. 

Skäl
Styrelsen arbetar enligt likabehandlingsprincipen, d.v.s att så många lägenheter som möjligt skall 
ha tillgång till balkong eller uteplats/altan. Styrelsen och Skeppsholmens fastighetsmäkleri bedö-
mer att det är mycket värdefullt (värdehöjande) för föreningen om samtliga bostadsrättslägenheter 
på bottenvåningen på Valhallavägen 152 har var sin uteplats/altan oavsett om uteplatsen/altanen 
ligger mot norr eller mot söder.  
Dessutom ger det föreningen ett ökat värde då det livar upp gårdsfasaden samt ökar närvaron av 
medlemmar som ser vad som händer på gården. D.v.s det blir en mer levande gård med fler ute-
platser.

Styrelsen

3. Förslag från styrelsen till årsstämma 2016 avseende upplåtelse 
    för uteplatser till föreningens gavellägenheter.
 
I dagsläget har föreningen fyra medlemmar som betalar arrende för att disponera gårdsmark i anslut-
ning till lägenhet på terrassplanet. Av dessa medlemmar är det två lägenheter som har tecknade avtal 
om enskilt nyttjande av gårdsmark.

Frågan är om föreningen fortsättningsvis ska upplåta marken till berörda medlemmar för möjlighet  
till uteplats och att föreningens samtliga sju gavellägenheter då skulle komma ifråga för möjlighet till 
arrende.
 
Förslag
Styrelsens förslag är att föreningens samtliga sju gavellägenheter med adresser Valhallavägen 146 F,  
Valhallavägen 148 F, Valhallavägen 150 C, Karlaplan 19C och Karlaplan 21C erbjuds att arrendera  
uteplats på terrassplanet i anslutning till respektive lägenhet. 

Avtal om enskilt nyttjande av gårdsmark ska upprättas i enlighet med villkor i tidigare  
tecknade avtal.  
Arrendeavgiften ska uppgå till i genomsnitt en hundradels prisbasbelopp för 2016. 

Arrendeavgiften ska under 2016 uppgå till i genomsnitt 443 kr per månad (0,01* 44 300 kr).  
Arrendeavgifterna anpassas årligen till prisbasbeloppet som för 2016 är 44 300 kr. 
En karta bifogas som visar var i Fältöversten dessa arrendeytor bifogas med denna proposition.

Områdeskarta för uteplatser.

Skäl
Styrelsen anser att så många lägenheter som möjligt i föreningen ska erbjudas tillgång till balkong  
eller uteplats/altan.

Styrelsen
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Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.

SVEN BOMAN - Omval 2 år.
Jag är 50 år och har bott i Fältöversten på Valhallavägen 148A sedan 
1997. Jag är civilingenjör i grunden (KTH) och har varit med i styrelsen 
sedan 2006 då arbetet med att ombilda lägenheterna till bostadsrät-
ter startades. Under hela min tid i styrelsen har jag varit ansvarig för 
försäljning av föreningens tomställda hyreslägenheter tillsammans med 
Bo Stigen och Peter Rydås. Har varit protokollförare på föreningens 
årsstämma sedan 2006. Hanterar föreningens hemsida vid behov.

MIKAEL AF EKENSTAM - Har 1 år kvar.
Jurist. Tingstjänstgöring. Föredragande på olika statliga myndigheter.
nDärefter verksam inom näringslivet med inriktning juridiska och 
ekonomiska frågor för nystartade företag, styrelsearbete samt ägarfrå-
gor. Specialitet aktiebolagsrätt, skatterätt samt fi nansiella frågor. Bott i 
Fältöversten sedan 2008 och numer alltmer pensionär.

IRENE FÄLLSTRÖM - Har 1 år kvar.
I april 2014 flyttade jag till Fältöversten från ett radhus på Lidingö. 
Innan åren på Lidingö har jag haft mitt boende i Fältöverstens närhet, 
i såväl hyresrätt som bostadsrätt. Idag arbetar jag som kommunika-
tionschef för Svensk Sjöfart. Innan dess hade jag motsvarande arbete 
inom Fastighetsägarna Sverige. Jag har ett stort intresse av boendefrågor 
där arbete med utveckling och förvaltning skapar mervärden nu och i 
framtiden.

BODIL MARKUSSON - Har 1 år kvar.
För snart sju år sedan flyttade jag in med min familj till Fältöversten
och vi trivs fantastiskt bra. Jag är civilekonom och arbetar för närva-
randesom Ekonomi och Stabschef på HSB Riksförbund. Från årsskiftet 
2015/2016 tog jag över stafettpinnen och är nu föreningens kassör. Jag 
hoppas kunna bidra till en positiv utveckling av vår trevliga
bostadsrättsförening.

BERTIL ADLER - Nyval 2 år.
Jag har bott i Fältöversten sedan 1983. Bor i 148 E med min fru Natas-
ha. Har arbetat ett långt och mycket spännande arbetsliv vid Försvarets 
Materielverk (FMV) som ingenjör och projektledare bl a för marina 
fartygs- och vapensystem. Har villafastighet på Resarö i Waxholm 
och där varit ordförande under många år i samfällighetsförening och 
fastighetsägareförening, båda med ca 220 medlemmar, under genom-
förande av detaljplanering och kommunalt VA i vårt område.  

SVEN BOMAN

IRENE FÄLLSTRÖM

BERTIL ADLER

MIKAEL AF EKENSTAM

BODIL MARKUSSON

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, 
internrevisor samt valberedning för verksamhetsåret 
2016/17. 

Förslag till styrelseledamöter.
1.   SVEN BOMAN,   omval 2 år
2.   MIKAEL AF EKENSTAM,  har 1 år kvar
3.   IRENE FÄLLSTRÖM,   har 1 år kvar
4.   BODIL MARKUSSON, har 1 år kvar
5.   BERTIL ADLER,   nyval 2 år
6.   ERIK DAHLÉN,   nyval 2 år
7.   CHARLOTTE STUARt, nyval 2 år

Förslag till arvoden för styrelsen, internrevisor samt valberedning.
Samma nivå som beslutades vid årsstämman 2015 enligt nedan.
STYRELSEN  8 Prisbasbelopp exklusive sociala avgifter (356 000 kr år 2015)  
   Prisbasbeloppet justeras för innevarande år 2016.
INTERNREVISOR 10 000 kr exklusive sociala avgifter. 
VALBEREDNINGEN  10 000 kr exklusive sociala avgifter.

Stockholm den 9 juni 2016

Mikael Kokkalis Ulla Lennman  Britt-Marie Fredriksson

Peter Nordström Catharina Spånberg Ramel

Förslag till styrelsesuppleant.
   DENNIS GYLLENSPORRE,  omval 1 år

Förslag till internrevisor.
   KRISTOFFER PASQUIER,  nyval 1 år

Förslag till valberedning.
1.   MIKAEL KOKKALIS,  omval 1 år
2.   ULLA LENNMAN,   omval 1 år
3.   PETER NORDSTRÖM,  omval 1 år
4.   ROLAND SJÖDIN,   nyval  1 år
5.   BO STIGEN,    nyval  1 år

Efter analys av situationen har valberedningen enats om ett förslag till ny styrelse med starka 
enskilda kompetenser med stora möjligheter till kreativt samarbete. Vi har fokuserat på eko-
nomi, fastighetsfrågor, energi, information och säkerhet.

Maj 2016
Valberedningen.
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Styrelsens förslag till stadgeändringar.

DENNIS GYLLENSPORRE - Omval 1 år.
Jag har varit medlem i Brf. Fältöversten sedan 2010. Har tidigare
varit styrelseledamot i en bostadsrättsförening i Stockholm. Till
vardags är jag generalstabschef i Försvarsmakten och stf Överbefäl-
havare. Har en MBA från Warwick University och innehar även en do-
centur vid Försvarshögskolan, samt är Överkommendant i Stockholm.

ERIK DAHLÉN - Nyval 2 år.
Erik har varit medlem i Brf Fältöversten sedan 2015. Han har tidigare 
varit styrelseledamot i en närbelägen Brf. Till vardags arbetar Erik 
med utvecklingsfrågor inom Fortum Värme, (såväl tekniska som 
affärsmässiga). Fritiden ägnar han åt ridning och teater. Ambitionen är 
primärt en effektiv och resurssnål teknisk förvaltning i allmänhet och 
att optimera energisystemen i synnerhet.

CHARLOTTE STUART - Nyval 2 år .
62 år, jur.kand. Arbetar hemifrån sedan några månader tillbaka. Har 
tidigare tjänstgjort som kreditchef, informationschef, försäkringsför-
medlare och marknadschef. Skulle jag komma ifråga för en styrel-
sepost skulle jag mycket gärna arbeta med informationsfrågor.  
Korrekt, lättillgänglig och för medlemmarna intressant information  
är viktigt för allmän trivsel och god grannsamverkan. Har bott i  
Fältöversten sedan 1987 och ingick under flera år (före 2008) i  
föreningensvalberedning

KRISTOFER PASQUIER - Nyval 1 år.
Åren 2008-2015 var jag revisor i vår bostadsrättsförening. Sedan 
2013 arbetar jag som alkoholhandläggare inom Stockholms stad. 
Arbetet innebär att jag kontrollerar bolagens ekonomiska lämp-
lighet att bedriva alkoholservering.Tidigare arbetade jag på Skatte-
verket med revision av mindre företag. Jag har en kandidatexamen 
i företagsekonomi med inriktning mot redovisning som jag kom-
pletterat med fördjupningskurser i skatterätt och bolagsrätt. Jag har 
även tagit hand om bokföringen för mindre företag och upprättade 
dess årsbokslut och skattedeklarationer. 

Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.

ERIK DAHLÉN

DENNIS GYLLENSPORRE

CHARLOTTE STUART

KRISTOFER PASQUIER

Valberedningens förslag till styrelsesuppleant.

Valberedningens förslag till interrevisor.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Fältöversten.
Antagna vid föreningsstämma den 12/6 2008 och extra stämma den 19/3 2009. 
Registrerade av Bolagsverket 2009-07-06. I förslaget nedan är texter markerat med 
grön färg godkända förändringar från årsstämman 2015-08-24. Förslag i röd text  
förslag till ändringar 2016-06-09.

§ 1.  FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fältöversten.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fören-
ingens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt 
i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt 
kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2.  ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT
När en bostadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bostadsrätten och 
flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall an-
söka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att snarast, 
normalt dock inom tre veckor från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva 
frågan om medlemskap. Som underlag för prövningen har föreningen rätt att ta en kreditupplys-
ning avseende sökanden. 

§ 3.  MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus.  
Medlemskap kan också beviljas juridisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse från 
föreningen. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen 
om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att 
förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen 
rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap 
i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner, sådana 
sambor på vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tillämpas eller annan närstående 
person som varaktigt sammanbor med bostadsrättshavaren. 

I § 33 sista stycket anges vem som får räknas som annan närstående till medlem. Medlemskap får 
inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller 
sexuell läggning.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till med-
lem i föreningen. 

§ 4. INSATS OCH AVGIFTER M M
Insats, andelstal, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. I årsav-
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giften ingående ersättning för värme, varmvatten, renhållning, eller konsumtionstjänster kan be-
räknas efter förbrukning.  Beslut om ändring av insats beslutas av föreningsstämma enligt regler i 
bostadsrättslagen.

Föreningens verksamhet finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till förening-
en. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. 
Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av föreningsstämma enligt regler 
i bostadsrättslagen. 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas 
ut efter beslut av styrelsen. 

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av prisbas-
beloppet enligt Socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap 
respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.  Överlåtelseavgiften betalas av förvär-
varna och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst tio procent av pris-
basbelopp enligt Socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för andrahandsupplåtelsens 
påbörjande. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften 
efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Avgiften för andrahandsupplåtelse 
betalas av bostadsrättshavaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betal-
ning sker samt påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.

§ 5. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, 
förråd eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat

• ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten  
   och inte tjänar fler än en lägenhet

• till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrätts- 
   havare svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida 

• icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte  
   underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackman- 
   namässigt sätt

• lister, foder och stuckaturer

• innerdörrar, säkerhetsgrindar

• elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning

• elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med

• eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar

• varmvattenberedare

• ventiler till ventilationskanaler

• säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta  
   armaturer

• brandvarnare

• fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all målning  
   förutom utvändig målning; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr 

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver  
bland annat även för

• till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt

• inredning, belysningsarmaturer

• vitvaror, sanitetsporslin

• golvbrunn inklusive klämring  

• rensning av golvbrunn

• tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

• kranar och avstängningsventiler

• ventilationsfläkt

• elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och  
utrustning såsom bland annat 

• vitvaror

• köksfläkt, ventilationsdon

• disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på  vattenledning

• kranar och avstängningsventiler

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och 
vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. 
Detsamma gäller för ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrätts-havaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrätts-lagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning 
som föreningen svarar för enligt denna paragraf. Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller 
uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrus-
tad med takterrass skall bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. 

Hör till lägenheten förråd eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ord-
ning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

§ 6. FÖRSUMMELSE
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att 
annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har 
föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 
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§ 7. REPARATIONSANSVAR
Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare inneha-
vare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört. 

§ 8. REPARATION
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta om reparation 
och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 

§ 9. LÄGENHETSFÖRÄNDRING
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas 
endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig ska-
da eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av be-
fintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

§ 10. ORDNING
Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten 
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och rätta 
sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överens-stämmelse med ortens sed. Bo-
stadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans 
hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför 
arbete för hans räkning. 

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat 
med ohyra får inte föras in i lägenheten.

§ 11. TILLTRÄDESRÄTT
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller 
för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt § 6. När bostadsrätten 
skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt 
till det, kan styrelsen ansöka om handräckning. 

§ 12. ANDRAHANDSUPPLÅTELSE
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande 
om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om sam-
tycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå 
samt till vem lägenheten skall upplåtas. 

För nära anhörig såsom barn, syskon och föräldrar krävs inget samtycke från styrelsen. 

Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra 
men för föreningen eller annan medlem.

§ 13. ANVÄNDNING
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

§ 14. NYTTJANDERÄTT
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättsla-
gens bestämmelser förverkas bland annat om

• bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift 

• lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand 

• bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening  eller annan medlem 

• lägenheten används för annat ändamål än det avsedda 

• bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är  
   vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan  
   oskäligt dröjsmål underrätta  styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran 
   sprids i fastigheten 

• bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller rättar sig 
  efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar

• bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för  
   detta 

• bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för  
   föreningen att skyldigheten fullgörs

• lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad  
   verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller 
   för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

§ 15. BOSTADSRÄTTSLAGEN
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda bostads-
rättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse 
kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. 

§ 16. UPPSÄGNING
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning 
för skada.

§ 17. UPPSÄGNINGSPÅFÖLJD
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten 
tvångsförsäljas så snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända bor-
genärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får dock 
anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. 

§ 18. STYRELSEN 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter 
och, i förekommande fall, suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. 

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner 
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eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är 
bosatt i föreningens hus. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas förutom 
av  styrelsen, av ordförande tillsammans med en ledamot eller kassör tillsammans med en ledamot.

§ 19. STYRELSEPROTOKOLL
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och den ytter-
ligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och föras i 
nummerföljd för varje år. 

§ 20. BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften 
av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de 
närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut 
erfordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. 

§ 21. BEMYNDIGANDEN
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända förening-
en dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till- eller ombygg-
nadsåtgärder av sådan egendom. 

§ 22. FÖRTECKNINGAR
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsför-
teckning. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som 
avses i personuppgiftslagen. 

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bo-
stadsrättslägenhet. 

§ 23. RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma 
skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna 
bestämmelser om årsredovisningens delar.

§ 24. REVISORER
Föreningsstämma skall välja minst en och högst två revisorer med, i förekommande fall, högst 
två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar i 
föreningen - skall minst en vara auktoriserad eller godkänd. 

§ 25. REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. 

§ 26. REVISIONSHANDLINGAR
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjor-
da anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. 

§ 27. ORDINARIE STÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads 
utgång. 

§ 28. MOTIONSTID
Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller 
inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer. 

§ 29. EXTRA STÄMMA
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 
1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som 
önskas behandlat på stämman. 

§ 30. DAGORDNING
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1.   Mötets öppnande 

2.   Godkännande av dagordningen 

3.   Val av stämmoordförande 

4.   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6.   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av valberedning 

17.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

18. Mötets avslutande 

§ 31. KALLELSE

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på 
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stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller ge-
nom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, 
dock tidigast fyra veckor före stämman. 

§ 32. MEDLEMSRÖST
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt  
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som  
fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

§ 33. OMBUD
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, 
sambo eller annan närstående får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. 

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfär-
dandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast annan medlem, make, regist-
rerad partner, sambo eller annan närstående får vara biträde. 

Som närstående till medlemmen enligt föregående stycken anses även den som är syskon eller 
släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med honom eller hen-
ne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon.

§ 34. BESLUT STÄMMA
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna 
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått 
flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman  
innan valet förrättas. 

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 

§ 35. VALBEREDNING 
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie  
föreningsstämma hållits. 

§ 36. PROTOKOLL STÄMMA
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor  
efter stämman. 

§ 37. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet, på hemsidan, på informations- 
monitorerna, via e-post, eller genom utdelning. 

§ 38. FONDER
Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll. Till fonden skall årligen avsättas ett belopp 
motsvarande minst 0,2 % av fastighetens taxeringsvärde.

Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen.

§ 39. VINST
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan 
medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal.

§ 40. UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M  

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till  
lägenheternas insatser. 

§ 41. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande stämmor varav minst den 
ena skall vara ordinarie. Vid första tillfället skall godkännandet antas med minst enkel majoritet 
och vid andra tillfället med minst kvalificerad majoritet.

§ 41. ÖVRIGT 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska  
föreningar samt övrig lagstiftning.
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