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KALLELSE
Härmed kallas medlemmarna i Brf ODEN-YGG till

ordina rie föreningsstämma

Onsdagen den 4 juni kl 19,00

Föreningens sa m lingsloka I

Dagordning
t. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3" Val av ordförande för stämman
4. Anmälan av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsen årsredovisning Bil 1
9. Föredragning av revisorernas berättelse Bil 2
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna
11. Beslut om resultatdisposition
1,2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästa år

Bil 3
t4. Val av styrelseledamöter och suppleanter Bil 3
15. Ev val av styrelseordförande för ett år
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter Bil 3
t7. Fastställande av riktlinier för valberedningen, enligt bilaga 4
18. Val av valberedning
19. Förslag från medlem att ta ställning till (motioner bifogas) Bil 5
20. Förslag till ändrade stadgar första beslutet Bil 6
21. Stämmansavslutande

Efter stämman kommer att redovisas styrelsens nuvarande planer för
utveckling, underhåll och ekonomi mm. Dessutom kommer det att ges tillfälle
till frågor och diskussion.

VALKOMNA /Styrelsen
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Årsredovisning
Bostadsrättsfören i n ge n

Oden-Ygg

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013.

Förvaltn i n gsberättelse

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fÖreningens hus upplåta

bostadslägenheter och lokaler till nyttiande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får åven omfatta mark som ligger i

anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslågenhet eller lokal. Bostadsrått är

den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas

bostadsrättshavare.

Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 1 985-1 1 -2 1 . Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1 986-06-30 och

nuvarande stadgar registrerades 201 1 -06-28 hos Bolagsverket.

Föreningen år medlem i samfållighetsföreningarna:
Dragarbrunn GA:12 vår andel 15,8 7o avseende utfartsväg från vår fastighet mot 5t Persgatan.

Dragarbrunn GA:1 3 vår andel 40 7o avseende nedfartsramp mm från 5t Persgatan,

Dragarbrunn GA:14 vår andel 54 7o avseende vatten o avloppsledningar från husliv till Vaksalagatan.

Dragarbrunn GA:16 vår andel 51 % samfålligheten äger och förvaltar parkeringsplatser och garage tillsammans med

Brf Gandalf.

Fakta om vår fastighet
Föreningens fastighet har förvårvats enligt nedan:

F Förvårv Kommun

DRAGARBRUNN 21:9 1 985

Fastigheten år fullvärdesförsåkrad via Bostadsrätternas medlemsförsäkring.
I försåkringen ingår kollektivt bostadsråttstillågg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen

Byggnadens uppvärmning är fjärrvårme.

Fastighetens värdeår är 1 986.

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet2 227 m2, varav 2 227 m2 utgÖr lågenhetsyta
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Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 24 lägenheter med bostadsrått.

Lägenhetsfördelning:

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok

Byggnadens tekniska status

5 rok >5 rok

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2013 och sträcker sig fram till 2040
Underhållsplanen uppdaterades 20'l 3-1 2.

Nedanstående underhåll har utforts eller planeras:

Utfört underhåll Ar

Byte av flåktaggregat sarnt energistyrsystem
Modernisering av elcentraler i lägenheterna med
jordfelsbrytare

Golvbrunnsrenovering i sju st lågenheter.
Renovering av hiss

Byte av låssystem

Planerat underhåll

2012
201 1

2010 - 2012
201 0
201 0

År
lnstallation av f ibernätverk 2014

Förvaltning
Avtal Leverantör

Fastighetsskötsel
Ekonomisk Förvaltning
Stådning
TV

Upplands Boservice

5BC

Uppsala Ståd AB

Com Hem

Medlemmar
Medlemslägenheter: 24 st.

Överlåtelser under året: 1 st.

Styrelsen
Gunnar Blombergsson
Niclas Lövkvist
Hans Hansson

Bo Thyselius

Anna-Lena Wallinder
Daniel Nässtrom
Jan-Erik Larsson

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Vid kommande ordinarie föreningssGmma löper mandatperioden ut för följande personer:
Jan-Erik Larsson, Gunnar Blombergsson och Niclas Lövkvist.

Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammantråden.
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Revisorer
Johan Grahn
Mats Johansson

Erik Lewin
Julia Jakobs

Valberedning
Maria Lövqvist
Lars Gotborn

Ordinarie Extern

Suppleant Extern

Ordinarie lntern
SupPleant lntern

Revisorshuset i Uppsala AB

Revisorshuset i Uppsala AB

5tämmor
Ordinarie föreningsståmma hölls 201 3-05-29.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten:
Föreningens trädgård utsattes för isbränna och alla vintergröna buskar dog. Styrelsen beslöt dårför att, med hjälp av

medlemmen Lars Gotborn, förnya trädgården då även i övrigt ett antal övriga buskar och våxter behövde förnyas.

Grinden mot jårnvågspromenad förstärktes ytterligare en gång, då tjälskjutningar gjorde det omöjligt att tidvis kunna

öppna grinden.

Ett nytt tekniskt förvaltningsavtal fr.o.m. 2014 upphandlades under sommaren som innebar fortsatt fÖrvaltning av

Upplands Boservice.

Då årets utfall ekonomiskt pekade mot ett stort överskott beslöt styrelsen att december månads avgifter ej skulle betalas.

Avtal om installation av fiber tecknades med Uppsala Stadsnät i november 2013 och installationen påbörjades under året

och fullföljs ijanuari 2014

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten:
OVK. dvs obligatorisk ventilationskontroll genomfördes i januari. Totalspolning av avloppsledningar genomfördes även

under januari. lnstallationen av fiber till varje lägenhet fullfÖljdes även under januari.

Föreningens ekonomi
Byte av flähar under 2012 har medfort avsevårt lägre energiförbrukning. Enbart elförbrukningen har sjunkit med ca 20

OO0 kwh per år motsvarande ca 30 000 kr. Vi kan inte annat än att dra den slutsatsen att fläktarna drar så mycket

mindre. Fjärvärmeförbrukningen haräven den minskat, Normalförbrukningen har de senaste sju åren legat på ca 275

mWh medan 2013 låg på 213 mWh. En del av detta kan självklart förklaras med årets varma våder. Detta förutom de fn
låga råntorna var det huvudsakliga skålet för sånkning av årsavgifterna.

Enligt styrelsens beslut sänks årsavgifterna 2014-01-01 med 7 o/o.
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Fördelning intäkter och kostnader:

I ntiiktsf ördelning 201 3
Öwiga
intåkter Hyror

5o/o 9o/o
Taxebundna

kostnader
22o/o

Fastighets-
avgift

2o/o

Övrig drift
29o/o

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 2 227 m2 bostäder.

Nvckeltal 20i3 2012 20i 1 2010

Äisavgifvmt bostadsrättsyta 589 642 642 642

t
,

Lån/m2 bostadsrättsyta
Elkostnad/m2 totalyta
Värmekostnad/m2 totalyta
Vattenkostnad/m2 totalyta
Kaoitalkostnader/m2 totalvta

4 153
22 33

74 88

4 194 4 235
25 30
74 80

4 100

17

173
16

192
t3 12

192 163

Skatter och avgifter
För hyreshus blir avgiften 1 210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset

med tillhörande tomtmark.

Disposition#örslag
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resullat
balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll

reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar

summa balanserat resultat

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

Extra reservering till fond för yttre underhåll
av fond för yttre underhåll ianspråktas

aft i ny räkning överförs

Betråffande föreningens resultat och ställning i övrigt hånvisas till följande
resultat- och balansräkning med noter.

246 126
1 108 554

-91 800
1 262 8S0

-505 380
32 500

790 000

4
o
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RESUTTAIRÄKNING
I 

'ANUARI 
- 31 DECEMBER

RöREISENS NTÄKTER
Ärsavgifter och hyror
Övriga rörelseintåkter

RöREI5EN5 KoSTNADER
Fastighetskostnader
Reparationer
Periodiskt underhåll
Taxebundna kostnader
Övriga drifukostnader
FastighetsskaVFastig hetsavg ift
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

RöREISERESULTAT

RESUTTAT FRÅN FNANSIELLA FOSTER
Rånteintåkter
Råntekostnader

Anrrs nesurrat

Not 1

Not 2

2013

1 451 626
71 362

I 5229S8

-199 067
-60 153
-32 500

-283 998
-55 389
-29 040
-63 123
-50 637

-118 232

2012

1 589 636
103 479

I 693 115

-275 710
-88 023

-652730
-334 501

-56 869
-32 760
-65 654
-51 320

-118 232
-892 139

630 849

376
-385 099

-1675799

17 311

549
-428 618

-384723

246 126

-428 069

410752
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BAIÄNSRÄKMNG

IILGÅNGAR

ANTAGGNINGSNLLGANGAR

MATERIELIA ANI.AGGNINCSN LLGÅNGAR

Byggnader och mark Not 3

SUMMA ANTAGGNINGSTILLGÄNGAR

OMSÄTTNINGSNLLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader Not 4

KASSAOCH BANK Not 5

Kassa och bank
SBC klientmedel i SHB

SUMMA OMSÄTININGSN LLGÅNGAR

SUMMANLTGÅTENN

2013-12-31

13 618 474
13 618 474

13 618 474

1 859
8 490

23 560
33 909

16 671
475 116
49/'787

s25 696

14144170

2012-12-31

13 736 70s
13 736 705

1373670s

0
18 303
19 883
38 186

2 971
276 825
279796

317 982

14 054 687
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BATANSRÄKNING

EGET KAPTTAL AVsÄTININGAR OCH SKUTDER

2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAI
Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Fond för yttre underhåll

Fdft eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

SUMMA EGET KAP]TAL

AVSÄTTNtNGAR
Medlemmarnas reparationsfond

tåncrRrsncl sKULDER
5kulder till kreditinstitut

Stiillda såkerheter
Uttagna fastighetsinteckningar
Varav i eget förvar
Ansvarsförbindelser

Not 6

Not 7

Not 9

2 837 038
596 441

2 837 038
1 097 371

3 433 479

1 016754
246 126

3 934 tt{tg

926 576
-410 752

1 262 880

4 696 359

44 135

515A24

4450233

63 435Not 8

Not 9

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 9
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader Not 10
Förutbetalda avgifter och hyror

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

44135

9 004 090

63 435

9 122 127
9 004 090

1 26 880
50 329

0
14 318
95 645

112 415

9122121

126 878
84 450

3 822
14 501

77 043
112 199

399 586

14 14 170

18 167 000
1 714000

lnga

418 893

14054687

18 167 000
1 714000

lnga-
/"
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentårer
Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Redovisningspri nciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper har anvånts som föregående år. Föreningens fond fÖr yttre underhåll

redovisas ienlighet med Bokföringsnåmndens allmånna råd (BFNAR 2003:4).

lntäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3, intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så

att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvården om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar
enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvårdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i

procent alternativt år tillämpas f.n.

Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt föreningens stadgar. I nuvarande stadgar anges ingen

avsåttning till fonden.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

AVSKRIVNINGAR
Byggnader

Not I
Änsnvetrrrn ocH HYRoR
Årsavgifter
Hyresintåkter

Not 2
RÖRELsENs KOSTNADER
Fastighetskostnader
Fastighetsskötsel entreprenad
Fastighetsskötsel bestål lning
Fastighetsskötsel gård beställ n ing
5tädning entreprenad
MattvätvHyrmattor
Garage
Gård
Serviceavtal

Förbrukningsmateriel

Reparationer
Gemensamma utrymmen
Tvättstuga
Lås

W5
Värmeanläggning/undercentral
Ventilåtion
Elinstallationer
Tak
Mark/gård/utemiljö
5 kador/klotter/skadeg öre lse

2013

1 310 661

1 40 965
----7 4s1626

2013

0,8 0/o

57 420
0

1 775
22 241

-281

114979
2 700

U

233

2012

0,8 "/o

2012

1 429 812
1 59 824

r s89 636

55 890
'l 195

0
22 949

3 000
179 797

1 604
3 058
8 217

199 067

1 066
8 523

n

15 199
2 631
1 863
2 440

0
28 431

0

275710

550
5 455
1 444
7 040

U

51 761
19 076
2 558

0
139
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Not 2 fortsättning
Periodiskt underhåll
Stambyte
Ventilation
Elinstallationer
Tele/TV/kabel -TV/porttelef on

Taxebundna kostnader
EI

Värme
Vatten
Sophämtning/renhållning
Growopor

Övriga driftskostnader
Försåkring
Kabel-W

FastighetsskatUKommunal avgift

övriga förvaltnings- och rörelsekostnader
Tele och datakommunikation
Revisionsarvode extern revisor
Föreningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids och Trivselkostnader
Förvaltningsarvode
Administration
Bostadsrätterna Sverige Ek För

Anstiillda och personalkostnader
Föreningen har inte haft någon anställd.

Följande erättningar har utgått
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

Avskrivningar
Byggnad

TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER

2013

0
0
0

32 500

2012

30 000
51 t 250
111 480

0
32 500

49 406
164 547
38 376
27 503
4 167

652730

73 573
194 941
35 638
30 349

0
283 998

19 234
36 155

334 501

21 765
35 104

5s 389

29 (MO

0
10 175

1 210
0

2 170
39 920

5 468
4 180

63 123

56 869

32760

234
9 562

400
2 811
3 198

39 743
5 526
4 180

43 315
7 322

65 654

45 400
5 920

50 637

118 232
115232

892 139

118232

1 675799

51 320

118 232
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Not 3
BYGGNADER OCH MARK
Ackumulerade anskaff nin gsvärden
Vid årets början
Utgående anskaff ni ngsvärde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivning enligrt plan

Planenligt resWärde vid årets slut
I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med

Taxeringwärde
Taxeringsvårde byggnad
Taxeringsvårde mark

Taxeringwärdets uppdelning
Bostäder

Not 4
FöRUTBETALDA KoSTNADER
Försäkring
Kabel-TV
Vatten
Sopor
Mattvåtvhyrmattor

Not 5
CHECKRÄKNTNGSKREDIT
Beviljad checkkredit
Utnyttjat kreditbelopp

2013-12-31

16 773 963

2012-1?-31

16 773 963
16 773 963

-3 037 258
-118 232

16773963

-2 919 026
-118 232

-3 155 tl89

13 618 474
1 995 000

19 800 000
1 0 800 000

-3 037 258

13736705
1 995 000

19 200 000
9 800 000

30 600 000

30 600 000
30 600 000

2013-12-31

7 922
I 236
3 564
1 788
1 050

29 000 000

29 000 000
29 000 000

2012-12-31

5 724
9 038
3 333
1 788

n

23 560

2013-12-31

19 883

2012-12-31

250 000
0

0
0
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Not 6
EGET KAP]TAL

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Ärets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Not 7
FOND FÖR YTTRE UNDERHALT
Vid årets början
Reservering enligt stadgar
Reservering enligt stämmobesl ut
lanspråktagande enligt stämmobeslut
Vid årets slut

Not 8
Medlemmarnas reparationsf ond
Vid årets början
lanspråktagande
Vid årets slut

Not 9
SKULDER TILL KREDITINSTITUT
Stadshypotek Uppsala
Stadshypotek Uppsala
Summa skulder till kreditinstitut

Kortfiistig del av skulder till kreditinstitut

Belopp vid
året utgång

2 837 038
596 441

3 433 479

1 016754
246 126

1 262 880

4 696 359

Räntesats
2013-12-31

2,570 0/o

5,120 0/o

Föråndring
under året

0
91 800
91 800

-91 800
246 126
154 326

246 126

2013

1 097 371
9'l 800
60 000

-652 730

Disposition av
föregående års

resultat enl
stämmans

beslut

U

-592 730

Brf Oden-Ygg
71 6401 -3901

Belopp vid
årets ingång

2 837 038
1 097 371

596 41

2013-12-31

63 435
-19 300

1 097 371

2012-12-31

70 779
-7 344

-592730

181 978
410 752
592730

0 4 450233

2012

1 007 371
87 000
33 000

-30 000

3 934 /tog

926 576
-410 752
515 824

Villkors-
ändringsdag

201 5-01 -30
2017-10-30

4/.135

Belopp
2013-12-31

3 511 345
s 619 625

63 435

Belopp
2012-12-31

3 537 880
5711 125

9 130 970

-1 26 880

9 249 005

-126 878
9 004 090 9122127

Om fem år beråknas skulden till kreditinstitut uppgå till 8 496 570 kr.
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Not 10
UPPLUPNA KOSTNADER
EI

Värme
Rånta
Snöröjning
Mattor Entr6
TeldVKabel-W/
Fönahn ingskostnader övriga

2013-12-31

10 597
20 025
31 497

0
0

32 500
1 026

2012-12-31

I 034
262s0
34 434

5 325
3 000

0
0

95ffi 77 M3

UPPSALAden tI.tfu 2or4

Vår revisionsberättelse har lämnats O.n 3

Hans Hansson

?,fi,,Th.T,
t

''>:f.r//.'
%1ru

lntem revisot
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REVtSoRSffi

Revisionsberättelse

TiIl fiireningsstämman i Bostadsrättsftireningen Oden-Ygg
Org.nr 716401-3901

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen ftir Brf Oden-Ygg ör räkenskapsåret 2013.

Sfyrelsens ansvar fiir årsredovisningen
Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och ftir den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig ftir att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Revisorns ansyar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vär revision. Granskningen har utfijrts
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebiir detta att han utftirt revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den
auktoriserade revisorn ftljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen fiir att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland annat genom att bedöma riskerna
ft)r väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta ftir hur
ft)reningen upprättar årsredovisningen flor att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänSyn till omständighetema, men inte i syfte att göraett uttalande om
effektiviteten i fiireningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fiir våra
uttalanden.

Uttalanden

lligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Brf Oden-Yggs finansiella ställning per 2013-12-31 och av
dess finansiella resultat fiir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftir att ftireningsst:ämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for
ftireningen.



REVISORSffi

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat lorslaget till disf,ositioner beträffande
foreningens vinst samt styrelsens lorvaltning ftir Brf Oden-Ygg tir iat<enstaps äret2013.

Sfyrelsens ansyar
Det är styrelsen som har ansvaret for fiirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst, och det är
styrelsen som har ansvaret fiir ftrvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om lorslaget till dispositioner beträffande ftireningens
vinst och om ftirvaltningen på grundval av vår revision. Vihar utftirt revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.

Som underlag ftir vårt uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner beträffande fiireningens vinst har
vi granskat om ftirslaget är ft)renligt med bostadsrättslagen. 

-

Som underlag lor vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslu! åtgärder och örhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma om någon sryrelseledamot
är ersiittningsskyldig mot öreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledarnoipa annat sätt har
handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller dreningens stadgar. '

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir våra
uttalanden.

Uttalanden
vi tillstyrker att foreningssfåmman disponerar vinsten enligt ftrslaget i
bev i lj ar styre lsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåiet.

ftirvaltningsberättelsen och

"/

Uppsala a"nilr- zoru åM
Erik Lewin
lntern revisor



Valberedningens förshg inför strimman 2OL4,

Niclas Löfqvist föreslås bli omvald som ordinarie styrelseledamot för ny tvåårsperiod

Till ny ordinarie ledamot i styrelsen under två föreslås Anna-Lena Wallinder

Till ny suppleant i styrelsen för två år föreslås Jerk Jacobs

Till suppleant i styrelsen (omval) för två år föreslås Jan-Erik Larsson

Till ordinarie lekmannarevisor i brf för ett år föreslås Erik Lewin

Som suppleant för lekmannarevisor i brf för ett år föreslås Julia Jacobs

Föreslås även omval av yrkesrevisorerna johan Grahn (ord) och Mats Johansson (suppl)

-\-' Enligt stadgarna ska valberedningen föreslå antalet justeringsmän vid årsstämman. Vi föreslår det

stadgeenliga antalet wå (2)

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelseledamöter och revisorer, dock med hänsyn

taget till basbeloppets föränd ring.

För valberedningen

Lars Gotborn



Brf Oden-Ygg Bilaga årsmöte 2014

Riktlinjer för valberedning och dess arbete

Valberedningen skall verka för att föreningens styrelse har en sammansättning som bidrar till

föreningens fortlevnad och utveckling"

Valberedningen skall ha minst två ledamöter. Styrelseledamot kan ej ingå men väl adjungeras. En av

ledamöterna utses vid stämman till ordförande.

Valberedningen väljs årsvis vid årsstämma.

Ledamot i valberedningen skall i likhet med styrelseledamot iaktta tystlåtenhet om angelägenheter

och förhållanden vilkas yppande kan skada föreningen eller enskild. Vad som sägs i valberedningen

och vilka överväganden som görs skall vara sekretessbelagda. Valberedningens förslag offentliggörs

på stämman.

Valberedningen bör följa upp de valda funktionärerna i syfte att säkerställa en jämn och önskad

. omsättning. Valberedningen har därvid rätt att närvara vid styrelsens möten.

Valberedningen behöver ej motivera sina ställningstaganden inför årsstämma eller dess ledamöter.

Valberedningen föreslår vid årsstämma det antaljusteringsmän som stadgas.

Va lbered ningen föreslå r ordföra nde vid å rsstä mm a

Valberedningen föreslår antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna

Va I bered ningen föreslå r val av. styrelse leda möter och su pplea nter e n I igt stadga rna

Valberedningen föreslår val av revisorer enligt stadgarna.

Valberedningen föreslår arvoden till styrelse och föreningens revisor"

Valberedningen skall inför varje årsstämma lämna besked till styrelsens ordförande vilka av

valberedningens ledamöter som står till förfogande för omval

O-Y Valberednin g, 2OL4-O5-12



Motion nr l-

Motion tiil Ärsmötet 2OL4
Förutom att samlingsrum används till årsmöten, styrelsemöten samkväm och motion skulle rummet

även kunna ge möjlighet för övernattning till medlemmars gäster.

Jag föreslår att föreningen köper in två till tre hopfällbara sängar till samlingsrummet som kan

användas för övernattning till medlemmarnas gäster.

20L4-O2-28

lr6ne Ohlsson

Styrelsens svar på motion från lrråne Ohlsson ,2AL4

Styrelsen Wcker att iden är bra och är en service som alla i huset kan nyttja. Huruvida det skall

inköpas en modern uppblåsbar madrass eller traditionella sk turistsängar kan utredas vidare. Några

sängkläder är inte tänkt att ingå. För att inte ta ytterligare plats i styrelserummet så kan sängarna

placeras i det nya styrelseförrådet i källaren. Rummet och sängarna är tänkta att kunna nyttjas utan

särskild ersättning, men i det fall skada uppkommer förutsättes att vederbörande "förhyrare"
ersätter efter överenskommelse med styrelsen.

Bokning av rum inklusive duschrum etc föreslås göras på bokningslistan med angivande av tider.

Motionärens förslag bifalles säedes.



Motion nr 2

Motion ang. motion
Maskinerna i motionsrummet/samlingsrummet börjar komma till åren. Vi är flera i huset som gärna

vill använda redskapen i rummet. Vi föreslår att vi uppdaterar rummet med ett löpband samt en ny

motionscykel och en crosstrainers.

7074-02-26

Lotta Lööv
Jeanette och Kjell Billås Karlsson

Per och lnga-Lena Lööv

Styrelsens svar på Motion ang. motion

v Styrelsen är positiv till andemeningen i motionen men menar att det i dagsläget inte är möjligt att
vare sig köpa ny utrustning eller placera ytterligare utrustning i föreningslokalen och att någon annan
lokal fn ej är tillgänglig.

Styrelsen har som rutin att fortlöpande se över användningen av våra gemensamma lokaler. Flertalet
av våra lokaler är iordningställda och utrustade för permanenta verksamheter, t ex tvättstugorna.
Styrelsens bedömning är att den enda lokal som i dagsläget är möjlig att disponera för det ändamål
motionärerna föreslår är tyvärr föreningslokalen i entrdplanet. Den lokalen används idag bl.a. till
styrelsemöten, stämmor, möteslokal vid träffar med bl.a. entreprenörer, "personalrum" vid arbeten i

huset och som gästrum. Viss uthyrning till Gandalf förekommer också.

Styrelsen föreslår därför stämman besluta att avslå motionen.



Motion nr 3

Motion ang. Uä@årdsgrupp
Det finns många i vårt hus som är trädgårdsintresserade utan att för den del vill vara ledamot i en

styrelse. Vi ftireslår att vår förening bildar en trädgårdsgrupp med trädgårdsintresserade

medlemmar. Denna grupp skallvara fristående från styrelsen. Trädgårdsgruppen bör ha egen budget
som redovisas för styrelsen en gång per år.

20L442-26

Jeanette och Kjell Billås Karlsson

Per och lnga-Lena Lööv

Lotta LööV

Styrebens svar på motion angående träftårdsgrupp
Styrelsen har det övergripande anwaret för föreningens skötsel och det gäller även trädgården.
Styrelsen (och många andra i föreningen) har med glädje noterat Lars Gotborns engagerade arbete
för trädgården. Lars Gotborns plan för trädgårdens framtida uWeckling har tidigare presenterats bl a i

nyhetsbrev och för styrelsen och budget för ändamålet har anvisats för 2014. En ev trädgårdsgrupps
arbete måste anpassas till detta.

Att skapa en grupp som engagerar sig iträdgården har styrelsen inget emot, men man måste då klara
ut vilka delar som gruppen får hantera. Viss erfarenhet har vi från tidigare och intresset har varit
varierande. Efter det att man klarat ut gränsdragningarna så kommer inte styrelsen att lägga sig i
ännat än att anvisa de medelsom gruppen motiverar och begär isamband med budgetarbete.

Styrelsens inledande analys av.gruppens eventuella arbetsuppgifter ger vid handen att plantering och
löpande skötsel av krukplanteringar på framsidan är vad som bl a kan ingå. Ev ytterligare planteringar
i rabatter kan ske efter samråd med Lars Gotborn. Det är i det sammanhanget viktigt att låta de nya
planteringarna, sorn är gjorda, växa fram och att gruppens ev åtgärder anpassas till detta.

Styrelsen har därmed besvarat motionen och ger fritt fram för medlemmarna att skapa
trädgårdsgruppen och att återkomma till styrelsen med begäran om medel för detta år samt att
återkomma i höst inför nästa års budgetarbete.

Styrelsen bifaller därför motionen med ovanstående inriktning.



Motion nr 4

Motion angåen& träd
Det finns inte plats med fler träd i vår trädgård däremot kan man byta ut det gamla äppelträdet mot
ett nytt träd. Körsbärsträdet som skräpar ner mycket med nedfallande körsbär och fåglar som ätit
bären som bajsar ner, kan bytas mot ett mindre blommande träd.

Styrelsens plan är att plantera tre stycken träd i vår trädgård. Det är bra för miljön med mycket
grönska i innerstaden, men se er omkring, det är väldigt lummigt i vår trädgård. Häcken utmed
järnvägen är över tre meter hög vilket gör att den inte släpper igenom något ljus i våra rum som bor
på nedre botten.

Om man sågar ner häcken lite finns träd ändes med hela järnvägspromenaden som inte heller
släpper igenom ljus. I de två hörnen (utmed järnvägspromenaden)i vår trädgård finns också stora
träd. Gräsmattan är inte stor, låt den vara utan planteringar så det finns lek och spel där. Vi som bor
på nedra botten har väldigt, väldigt mörkt året om i våra lägenheter så vi vill absolut inte att det
planteras några fler träd i vår trädgård. Ta ner gamla och för stora träd och plantera ny mindre
blommande träd där i stället.

20L4-O2-26

Jeanette och Kjell Billås Karlsson

Per och lnga-Lena Lööv

Styrehens svar på moti on 2OL4 angående träd
Beslut togs på föregående års stämma att ersätta äppelträd och på sikt körsbärsträd med tre stycken
nya träd. Motionärer var då i princip samma personer som nu.

Styrelsen beslöt under hösten att skjuta på planteringen då det var fullt upp med att genomföra
ombyggnaden av föreningens planteringar på framsidan och det därmed skulle vara svårt att
genomföra före vintern.

Styrelsen har under föregående år arbetat fram följande plan för plantering dels enligt föregående
års stämmobeslut och som håller på att genomföras och dels enligt den plan som Lars Gotborn
presenterat.

Vi har planerat och tillmötesgår därmed motionärerna att såga ner körsbärsträdet under våren 2014
(efter blomning) för att inte fällningen skall skada ev nyplanteringar.

Grävning av gropar för de nya träden görs maskinellt. Utplacering av två (ev tre) träd längs
järnvägspromenaden görs efter överenskommelse med fam Lööv och Billås/Karlsson. Grävning
samordnas med uppgrävning av rötter från körsbärsträdet. Ett träd placeras på syrenhäckssidan vid
nuvarande äppelträd.

Tidpunkten för plantering sker efter förslag från trädgårdsmästare/handelsträdgård - kan alltså ske i

vår eller höst och även vara beroende av tillgång till träd i lämplig storlek och sort.



- Motion nr 4

Äppelträdet blir kvar till dess det nya trädet fått futt växtkraft eller dör (kan ju tänkas hända som en

effekt av att vi gräver upp körsbärsträdet).

I planen ingår även att gräsmatta skall omsås i vissa delar. Gräsmatta anläggs dessutom på den

grusade delen vid "köksingången" framför altanen för att underlätta skötsel.

Våra häckar, jasminhäcken efter järnvägspromenaden och syrenhäcken mot gamla tingshuset är

blommande häckar och med viss karaktär. Det innebär att beskärning, enligt motionärerna, medför

att blomning uteblir och grundtanken med dessa häckar försvinner. Samtidigt försvinner dessa

häckars skylande verkan både mot ljud från järnväg, förbipasserande samt insyn. Urglesning av äldre

stammar skall ske fortlöpande.

Styrelsen har därmed besvarat motionen och finner därför ingen anledning att frångå tidigare beslut

-\--l och plan som redovisats ovan.



Styrelsens proposition med förslag till ändrade stadgar 2OL4

Styrelsen har förslag om ändring av stadgarna på tre punkter.

1. Stadgarnas paragraf 15 handlar om ärenden som skall tas upp på dagordningen vid ordinarie

stämma. Styrelsen anser att punkt 1-7 som handlar om fastställande av riktlinjer för

valberedningens arbete bör utgå. Behov av ändring av valberedningens riktlinjer är inte så

frekvent att de bör tas upp vid varje årsmöte. Riktlinjerna får således utgöra ett

stöddokument framöver för valberedningen. Framkommer behov att ändra på dessa

riktlinjer framöver så kan det ske via vanlig motion eller proposition.

Styrelsen föreslår därför att punkten 17 utgår. Konsekvensändringar i punktnumreringen

genomförs samtidigt.

2. Stadgarnas paragraf 9 behandlar vilka avgifter som en förening får ta ut av medlemmarna

utöver årsavgift. I dag får enbart överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift tas ut. Nu har

regelverket beträffande andrahandsuthyrning lättats något, men samtidigt så ger det

föreningen möjlighet att ta ut en avgift för detta (Riksdagsbeslut den 7 maj20t4l. Avgiften

får uppgå till högst 1O % av gällande prisbasbelopp. Upplåts lägenheten del av år så justeras

avgiften med hänsyn till det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Avgiften

betalas av bostadsrättshavaren.

Styrelsen föreslår därför att paragrafen 9 ändras i enlighet därmed.

3. Samtidigt får andrahandsuthyrningens avgift konsekvenser på paragraf 49 angående

förverkande av nyttjanderätten. I punkt 1 i paragrafen så tillkommer även att ej erlagd

andrahandsavgift är skäl för att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Slutlig formulering av stadgeparagraferna presenteras vid stämman.

Styrelsen föreslår med hönvisning till ovonstående att stömman dntar de nya stodgarna.

För att stadgeförslaget skall äga giltighet så skall det antas på en andra stämma som kommer att ske

senare i år.


