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Kallelse till Årsstämma i Brf Hamnkranen 
Härmed kallas medlemmarna i Brf. Hamnkranen till ordinarie föreningsstämma. 

På grund av extraordinära omständigheter som råder vad gäller Covid-19 så har styrelsen beslutat att 

erbjuda digital närvaro som komplement till stämmolokal. Alla som har teknisk möjlighet bör delta 

online. Detta med hänsyn till medlemmars hälsa.  Stämmolokalen är öppen för de som inte har 

teknisk möjlighet att delta online. Styrelsen kommer att delta på stämman digitalt. Se bifogad 

manual för hur du deltar online.   

 

När 
Måndag 15 juni kl.18.00.  

Var 
Digital stämma via Teams eller fysiskt Restaurang Eatery, Lumaparksvägen 7, Hammarby Sjöstad   

Anmälan  
Du som ämnar delta i stämman på restaurang Eatery, anmäl dig senast måndag 8 juni via mail till 

hamnkranen@gmail.com eller direkt i vår postlåda Hammarby Kaj 48. 

Dagordning  
1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

5. Val av två justerare 

6. Fråga om stämman har blivit behörigt 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. Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer 

nästkommande år 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

15. Val av revisorer  

16. Val av valberedning  

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

a. Uppföljning av beslut 2019-04-25 angående elnätsavgifter Bilaga 3 

b. Motion angående dörrar till gård och huvudentréer, Bilaga 4 

c. Motion angående Tjänsten Telenor Stream Bilaga 4.  

d. Motion angående Återvinning för tidningar/reklamblad vid brevlådorna Bilaga 4  

e. Motion angående Farthinder på Lumagatan, Bilaga 4 

f. Motion angående Stenlagda golv i allmänna utrymmen på samtliga våningsplan 

Bilaga 4.  

g. Motion angående upprustning och foliering av hissar, Bilaga 4   

h. Motion angående hyra av föreningslokal, Bilaga 4   
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i. Motion angående porttelefon istället för portkod, Bilaga 4  

j. Proposition gällande uppsättning av kamera i återvinningsrummet, Bilaga 4  

 

18. Avslutande  

 

PS ta gärna med kallelsen och verksamhetsberättelsen på mötet så spar vi papper DS  
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Bilaga 1   

 

Förslag till arvoden åt styrelsemedlemmar, valberedning och revisor  

Styrelsemedlemmar inklusive suppleanter  

- Aktuellt prisbasbelopp är 2020 är 47300 SEK 

Förslag: att det årliga styrelsearvodet anpassas till marknaden samt arbetsbelastningen och fastställs 

till 4 prisbasbelopp (189 300 SEK i 2020 års nivå). Uppdras åt styrelsen att internt fördela beloppet, 

 

Valberedning   

Förslag: 2000 SEK per medlem i valberedningen  

 

Revisor   

Förslag: Ersättning enligt löpande räkning dock högst 30 000 SEK plus moms. 
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Bilaga 2 

 

Valberedningens förslag för BRF Hamnkranen årsstämma 2020 
 

Ordinarie: 

Thomas Andreasson  1 år (1/1) omval till ordförande 

Bengt Johansson  1 år (1/1) omval ordinarie 

Magnus Hagberg  1 år (1/1) omval ordinarie 

Christina Adelby  2 år (1/2) nyval ordinarie 

Bo Björklund   2 år (1/2) nyval ordinarie 

 

 

Suppleanter:  

Yuan Chen Qian  2 år (2/2) omval suppleant 

Marianne Eriksson  1 år (1/1) nyval suppleant 

Ingrid Rasmuson  1 år (1/1)  nyval suppleant 

 

 

 

Valberedning:  

Tuula Kareketo  2 år (2/2) omval, (sammankallande) 

Anders Dahlsköld  1 år (1/1) nyval  

 

 

Revisorer:  

Fredrik Åborg, MT Revsion   1 år (1/1) omval 

  



  2020-05-12 

Bilaga 3  

PM     28 april 2020 

 

Uppföljning av beslutad motion vid stämman 2019 ang. gemensamt el abonnemang 

På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 %. Elnätsavgifterna, som den boende inte kan 

påverka, har ökat med 7,5 % mellan 2016 0ch 2017. Fram till 1 juli 2018 med ytterligare 5,1 %. 

Omräknat i kronor cirka 100 kr i månaden det senaste året (lägenhet på 70 kvm). Kostnaden för 

elnätsavgifter är i allmänhet större än kostnaden för själva elförbrukningen!  

Beslut 2019-04-25 

Att styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt el abonnemang i 

föreningens regi och komma med förslag till eventuella åtgärder och genomförande. Stämmans åsikt 

är att styrelsen får mandat att besluta om genomförande. 

 

Styrelsens underlag för beslut  

Enligt motion från årsmötet 2019-04-25 fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till 

gemensam el för att sänka kostnaderna för varje lägenhet. Studien har genomförts tillsammans med 

Enstar och visar på möjligheten till en väsentlig sänkning av elkostnaden. 

I studien har antaganden och uppskattningar gjort beträffande nuvarande lägenhetsförbrukningar 

och kostnader. Gemensam el innebär att nuvarande enskilda abonnemang ersätts av föreningens 

huvudabonnemang med ett avtal för nätöverföring och ett lägre pris på levererad el. För att 

föreningen ska kunna fakturera varje lägenhet behöver alla elmätare bytas. Kostnaden för bytet av 

elmätare ska ses som en investering (450 tkr)och ha en avskrivningstid på 10år. Kostnaden för 

avskrivningen (se nedan) kan antingen tas av föreningen eller av varje lägenhetsinnehavare. 

Förslag till beslut:  

Styrelsen föreslår att föreningen står för investeringskostnaden (450tkr) samt upprättar en plan för 

genomförandet. För detaljerad beskrivning hänvisas till underlag presenterat på föreningens 

hemsida. 

 

Stockholm i april 2020 

Styrelsen  
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Bilaga 4 

Motioner till Brf Hamnkranen, Årsstämma 2020 

 

1. Motion angående dörrar till gård och huvudentréer  
Jag upplever att många dörrar till gård och huvudentréer är väldigt tunga att öppna. Jag önskar 
att styrelsen undersöker om det är möjligt att skaffa automatiska dörröppnare. Kostnadsförslag.  
 
Pia Collin  
Hammarby Kaj 48  
 
Styrelsens förslag till beslut:  

Bifall till motionen. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och kommer inom ramen för befintlig 

ekonomi undersöka möjligheterna till att installera automatiska dörröppnare.  

 

2. Tjänsten Telenor Stream  
Det finns en tjänst på Telenor som heter "Stream" som säkert många känner till. 
Jag har ju varit i kontakt med några av er i styrelsen ang. detta men ville ändå lyfta det som en 
punkt på stämman för formalitetens skull. 
 
Jag skulle vilja föreslå att styrelsen försöker få med tjänsten Stream i vårt gruppavtal med 
Telenor. 
Jag har bott i föreningen sedan 2016 och aldrig förmått mig att koppla in den vanliga gamla linjär-
TV:n. Nu när det dock har kommit en digital lösning så har mitt intresse väckts lite till liv för att 
kunna titta på TV. Därför skulle jag vilja att vi försökte fixa så att Stream ingår i vårt gruppavtal. 
 
Mvh 
Henrik Willstedt 
Hammarby kaj 48 
 

Styrelsens förslag till beslut  

Streamingstjänst ingår inte i befintligt avtal med Telenor. I upphandling av framtida avtal från 

2021 gällande TV, bredband och telefoni kommer krav på streamingstjänst ingå. 

 

 

3. Återvinning för tidningar/reklamblad vid brevlådorna  
Jag föreslår att vi ställer upp återvinning för tidningar/reklamblad vid brevlådorna. Jag får mycket 
oönskat innehåll trots lappar om både gratistidningar och reklam. 

 
Vinningen skulle bli tudelad: 
1) dels så sparar vi miljön eftersom att färre reklam och gratistidningar riskerar att hamna i 
hushållssoporna och 
2) dels slipper var och en att släpa oönskat innehåll upp till sin lägenhet för att sedan ta till 
sopnedkastet igen. 

 
Henrik Willstedt  
Hammarby Kaj 48 
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Styrelsens förslag till beslut   

Avslag  Av brand- och säkerhetsskäl kan inga återvinningskärl sättas upp i trapphusen. Dessutom 

har föreningen redan avtal för återvinning av såväl tidningar som pappersförpackningar. 

 

4. Farthinder på Lumagatan   
Vi vill diskutera möjligheten att få en typ av farthinder på Lumagatan. Vi har märkt att många 
bilar rusar på den vägen, särskilt på sommaren. 
Det är mycket oroande eftersom det finns så många små barn som korsar gatan för att komma 
till Lumapark. Dessutom är det en oljud och ökar risken för en krasch längst ner på vägen.  
 
Catherine Burkinshaw & David Brockman Smoliansky 
 
 Styrelsens förslag till beslut:  

Uppdras åt styrelsen att aktualisera frågan med berörd instans vid Stockholms stad, 

Trafikkontoret. Dessutom uppmanas enskilda medlemmar att själva kontakta Trafikkontoret med 

sina önskemål.  

5. Stenlagda golv i allmänna utrymmen på samtliga våningsplan   

När Brf Hamnkranen har uppförts så har det lagts in en trist grå plastmatta med grova fogar i de 
allmänna utrymmena på de flesta plan. Plastmattan ger ett billigt intryck och det är uppenbart 
att den lagts in endast för att spara pengar. Efter att vår förening nu funnits i nästan 10 år med 
god ekonomi är det dags att höja standarden och lägga in stenlagda golv på samtliga våningsplan 
(med undantag såklart för förråd och andra biutrymmen).  

 

Anna Olsson 

Lumagatan 17 
 
Styrelsens svar   
Byte till klinkers är estetiskt och underhållsmässigt en bra lösning. Det vi måste ta hänsyn till är 
en ökad belastning på bjälklaget, ljudkrav och utrymme i höjdled.  
Det är utrymmet i höjdled som medför problem med beläggning med klinkers. Normalt bygger 
en sådan beläggning cirka 20-25 mm och då blir det för högt med hänsyn till nivån på befintliga 
entré- och hissdörrar. 
Ett bra alternativ är att i stället byta till linoleummatta.  
 
Förslag till beslut: Styrelsen är positiv till förslaget men föreslår att vi av tekniska skäl byter till 
linoleummatta. Arbetet bör utföras i samband med underhållsmålning på våningsplanen. 
Uppdras år styrelsen att återkomma när åtgärden kan genomföras 

 

  

6. Upprustade och nyfolierade hissar   

Hissarna behöver efter cirka 10 år en viss upprustning. Färgvalet i hissarna är trist och 
intetsägande. Det har tidigare motionerats om att hissarna ska folieras om med t.ex. något 
vackert Sjöstads- eller Stockholmsmotiv. Det är härmed dags att motionera om detta igen. 

Anna Olsson  

Lumagatan 17  

 

Styrelsens förslag till beslut  

Avslås med hänvisning till tidigare beslut vid stämma 2015 och styrelse 2016. Tyvärr håller inte 
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foliering för det slitage hissarna utsätts för vid ut- och inflyttningar. Uppdras åt styrelsen att 

undersöka valmöjligheter för upprustning av hissarna att involvera i vår underhållsplan.  

 

 

 

7. Angående hyra av föreningslokal  

 

Jag föreslår att föreningslokalen på Hammarby Kaj 50B ska kunna hyras på följande vis: 

1. Förmiddag kl. 08.00-12.00 

2. Eftermiddag Kl. 12.00 -17.00 

3. Kväll kl. 17.00 -22.00 

4. Övernattning kl. 13.00 -12.00 

Genom att göra på detta sätt, kan fler få tillgång till lokalen och vi får ett mer flexibelt 

användande. 

 

Margareta Norring 

Lumagatan 21   

 

Styrelsens förslag till beslut.  

Avslag på motionen. Att dela upp uthyrningen i kortare perioder innebär väsentliga 

administrativa och ekonomiska svårigheter. Ändringen kräver utveckling och förändring av 

bokningssystemet med därtill ökade kostnader. Det tillkommer också en väsentligt ökad 

administration med bl.a. förändrade taxor.   

 

8. Angående porttelefon istället för portkod  

Då handeln på nätet ökar stort och fler portkoder lämnas ut ökar osäkerheten då fler obehöriga 

får tillgång till bostadshuset.  

Dags att titta över systemet vi har med portkoder till ett porttelefonsystem?  

Det innebär att de som ringer på endast kommer in om mottagaren öppnar via sin mobiltelefon. 

Inga koder behövs och man vet vilka man släpper in.  

 

Birgitta Appelfeldt  

Lumagatan 21   

 

Styrelsens förslag till beslut  

Förslag att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och undersöka alternativa lösningar till 

nuvarande system inklusive en kostnadsuppskattning. Styrelsen ges i uppdrag att genomföra 

lämplig lösning. Avrapportering senast vid årsstämma 2021. 

 

 

9. Proposition    

Vårt återvinningsrum har vid ett flertal tillfällen använts som dumpningsstation för diverse avfall. 

Trots påminnelser och information har situationen inte förbättrats. Styrelsen föreslår nu att 

stämman godkänner förslag om att installera kameror i återvinningsrummet samt inrättande av 

elektronisk inpassering till återvinningsrummet.   

 

Förslag till beslut Bifall till styrelsens proposition    

  

https://www.google.com/maps/search/Hammarby+Kaj+50B?entry=gmail&source=g
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