
 

 

 

 

 

 

BRF Närbilden 
Org. nr. 769617-8024 



         Styrelsen för BRF Närbilden kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Tid: tisdag 15 juni 2021 18:30 

Plats: BRF Närbilden, Harpsundsvägen 25-49, ”stora gården” 

Förslag till dagordning: 

1) Stämmans öppnande

2) Fastställande av röstlängd

3) Godkännande av dagordningen

4) Val av stämmoordförande

5) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

6) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

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 för nästkommande verksamhetsår

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter

15) Val av revisorer och revisorssuppleant

16) Val av valberedning

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

18) Stämmans avslutande

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till stämman! 
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Verification

Transaction ID r1xXjXb1Sd-HJBsQZJBu

Document Brf Närbilden, 769617-8024 - Ej undertecknad årsredovisning 2020.pdf

Pages 18

Sent by Maria Lejskog

Signing parties

Anders Öhlin andersohlin@icloud.com Action: Sign Method: BankID SE

Marita Stenholm marita.stenholm@gmail.com Action: Sign Method: BankID SE

Aynur Bahrami aynur.bahrami@teracom.se Action: Sign Method: BankID SE

Linda Gustafsson lindgust83@gmail.com Action: Sign Method: BankID SE

Britt-Marie Eriksson Britt-Marie.Eriksson@scandichotels.com Action: Sign Method: BankID SE

Daniella Tevebring daniellatevebring@gmail.com Action: Sign Method: BankID SE

Mickael Cajback cajback2017@gmail.com Action: Sign Method: BankID SE

Jan-Erik Forsberg jef@projf.se Action: Sign Method: BankID SE

Activity log

E-mail invitation sent to andersohlin@icloud.com
2021-03-29 09:49:37 CEST,

 

Clicked invitation link Anders Öhlin
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-29 10:31:32 CEST,IP: 78.79.195.54

 

Document viewed by Anders Öhlin
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-29 10:31:33 CEST,IP: 78.79.195.54

 

Document signed by ANDERS ÖHLIN
Birth date: 1962/06/17,2021-03-29 10:32:13 CEST,

 

E-mail invitation sent to marita.stenholm@gmail.com
2021-03-29 10:32:14 CEST,

 

Clicked invitation link Marita Stenholm
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-03-29 12:45:21 CEST,IP: 185.176.246.86

 

Document viewed by Marita Stenholm
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-03-29 12:45:22 CEST,IP: 185.176.246.86

 

Document signed by Marita Asta Yvonne Stenholm
Birth date: 1957/10/17,2021-03-29 12:46:21 CEST,

 



E-mail invitation sent to aynur.bahrami@teracom.se
2021-03-29 12:46:22 CEST,

 

Clicked invitation link Aynur Bahrami
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-29
12:56:24 CEST,IP: 185.153.158.103

 

Document viewed by Aynur Bahrami
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-29
12:56:25 CEST,IP: 185.153.158.103

 

Document signed by AYNUR BAHRAMI
Birth date: 1970/01/01,2021-03-29 12:57:36 CEST,

 

E-mail invitation sent to lindgust83@gmail.com
2021-03-29 12:57:37 CEST,

 

Clicked invitation link Linda Gustafsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-07 00:22:30 CEST,IP: 185.176.246.123

 

Document viewed by Linda Gustafsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-07 00:22:31 CEST,IP: 185.176.246.123

 

Document signed by LINDA GUSTAFSSON
Birth date: 1983/01/24,2021-04-07 01:06:03 CEST,

 

E-mail invitation sent to Britt-Marie.Eriksson@scandichotels.com
2021-04-07 01:06:04 CEST,

 

Clicked invitation link Britt-Marie Eriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Edg/89.0.774.68,2021-04-07 06:59:03 CEST,IP: 83.241.168.119

 

Document viewed by Britt-Marie Eriksson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Edg/89.0.774.68,2021-04-07 06:59:04 CEST,IP: 83.241.168.119

 

Document signed by Eva Britt-Marie Eriksson
Birth date: 1960/07/28,2021-04-07 06:59:35 CEST,

 

E-mail invitation sent to daniellatevebring@gmail.com
2021-04-07 06:59:36 CEST,

 

Clicked invitation link Daniella Tevebring
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-04-07 08:04:19 CEST,IP: 185.176.246.124

 

Document viewed by Daniella Tevebring
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-04-07 08:04:20 CEST,IP: 185.176.246.124

 

Document signed by Daniella Sofia Catharina Tevebring
Birth date: 1986/06/07,2021-04-07 08:04:51 CEST,

 

E-mail invitation sent to cajback2017@gmail.com
2021-04-07 08:04:52 CEST,

 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Mickael Cajback
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-04-07 09:45:01 CEST,IP: 188.150.37.119

 

Document viewed by Mickael Cajback
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2
Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-04-07 09:45:02 CEST,IP: 188.150.37.119

 

Document signed by MICKAEL CAJBACK
Birth date: 1961/09/29,2021-04-07 09:47:12 CEST,

 

E-mail invitation sent to jef@projf.se
2021-04-07 09:47:13 CEST,

 

Clicked invitation link Jan-Erik Forsberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-07
10:18:08 CEST,IP: 83.219.211.169

 

Document viewed by Jan-Erik Forsberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-07
10:18:09 CEST,IP: 83.219.211.169

 

Document signed by Jan Erik Forsberg
Birth date: 1967/02/26,2021-04-07 10:20:04 CEST,

 



Motioner från Gio i 33:an: 

Motion 1: Styrelsen ska under senast 2022 undersöka möjligheten att omvandla 
föreningens garage till bostäder. Om de visar sig genomförbart att göra om 
garagen till bostäder ska omvandlingen påbörjas 2024. 

Förklaring: Under de senaste åren har det tillkommit i Högdalen flera tjänster för 
att hyra bilar. Ett exempel är M som är en bilpool med parkeringar vid 
Bandhagens skola, ett annat exempel är Snappcar och GoMore som är tjänster 
genom vilka man får hyra bil av andra privatpersoner. På det viset man kan hyra 
bil i närområdet när man behöver det och hyra större eller mindre bil beroende 
på vad man behöver för det tillfället.  

Detta ger då möjligheten att bättre nyttja garageytan så att det skapar intäkter 
till föreningen. 

Grovt räknat ger omvandlingen ca 190 kvm boyta vilket kan ge föreningen vid 
försäljning med 62 000 kr/kvm en inkomst av 11 780 000 kr. Enligt uppgiften 
från Statistikmyndighet är det genomsnittliga byggnadspriset per kvm 
bostadsarea 25 302 kr/kvm år 2019. Detta skulle ge en nettointäkt till 
föreningen på ca 7 mnkr. Det är rimligt att förvänta sig en högre intäkt eftersom 
det handlar om ombyggnad och inte nybyggnad. 

 

Svar: Våra fastigheter är k-märkta enligt klass gul. Detta medför att det är 
extremt ovanligt att få bygglov för att ändra något gällande fastigheternas yttre 
utseende. Detta märkte vi vid fasad och balkongrenoveringen, då inget fick 
ändras gällande balkongerna, endast fasadfärgsändringen godkändes. Om 
garagen skulle byggas om så måste fönster monteras, samt lägenhetsdörrar 
byggas. Garagen är cirka 215 cm höga vid ingången, inne är de cirka 230 cm. 
Absolut minsta takhöjd för bostäder är 240 cm. Garagen är uthyrda, vilket 
medför att alla avtal skulle behöva brytas, med vidföljande förhandlingar. 
Ett försäljningspris på 62 000 kr/kvm låter optimistiskt. Vid de försäljningar som 
genomförts i vår förening har priset legat mellan 40 000-54 000 kr/kvm. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
 

Motion 2. Införa till 2023 en ny regel för parkeringsplatser och garage som ska 
gälla för nuvarande parkeringar och garage samt framöver att platserna lämnas 
tillbaka till föreningen efter 5 år man har nyttjat den så att föreningen får ge 
platsen till en annan medlem som har väntat i kön. 



Svar: En sådan regel finns inte i någon BRF oss veterligt. Inte heller har någon 
förvaltare eller vår jurist hört talas om något liknande. Vidare är det en 
rättvisefråga mot de som köat tills sig en plats att inte behöva lämna den när 
man stått i kö för att få den. Alla har samma möjlighet att ställa sig i kö. De som 
har platserna har också avtal om att hyra dem tills vidare efter att ha köat till sig 
dem. 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen 

 Motion 3. Skapa till nästa år minst en besöksparkeringsplats per gård som de 
boende får nyttja i 3 timmar med p-skiva. Besöks parkeringsplatserna ska 
rymmas på gården. Den asfalterade ytan får breddas vid kurvan om det är 
nödvändigt för att större fordon ska kunna köra runt. 

Svar: Föreningen arbetar för att minska trafiken på gårdarna, inte öka den 
genom att anlägga parkeringsplatser där.  På gårdarna strävar vi efter så lite 
fordon som möjligt. Trafiken kommer att öka när fordon kör in och ut för att se 
om parkeringen är ledig. Vem skall bevaka att fordonet inte står mer än 3 
timmar, hur säkerställer vi att utomstående inte parkerar där?  
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen. 
 

 Motion 4. Två parkeringsplatser görs om inom ett år till besöksparkeringar så 
att de boende som inte har en parkeringsplats får använda dem som 
besöksparkering i 3 timmar med P-skiva. 

Svar: Det finns inga parkeringsplatser lediga, vilka skall i så fall sägas upp, så det 
blir rättvist. Vi skall också flytta ut sophanteringen från gårdarna senast 2022-
12-31, då kommer troligen någon p-plats att behöva tas bort för detta. När vi får 
tillbaka p-platser nu så hyrs de ut på korttidsavtal, tills vi vet exakt hur 
sophanteringen kommer att utformas. Besöksparkeringar skulle med stor 
sannolikhet också nyttjas av personer som inte tillhör föreningen. 
 
Styrelsen föreslår avslag på motionen. 
 

Motion 5. Ommålningen av trapphusen i föreningen ska genomföras senast 
under 2023. 

Svar: Detta är en underhålls/förvaltningsfråga som styrelsen beslutar om. Enligt 
vår underhållsplan skall trapphusen målas om 2030, vilket också är 
målsättningen. 
 



Med detta anses motionen besvarad. 
 

 Motion 6. Styrelsen ska undersöka möjligheten att anordna ommålningen av 
trapphusen i föreningen med frivillig hjälp av de boende. 

Svar: Det är en sak att vi gemensamt till exempel målade källarna, samt utför 
diverse göromål. Ommålning av trapphus är en helt annan uppgift, som skall 
utföras av ett professionellt måleriföretag som ger garantier enligt branschens 
regelverk. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
 

 Motion 7. Ett nytt kärl för återvinning av kartong ska anordnas på vardera 
gården senast 2022.  

Förklaring: Detta på grund av att e-handel ökar. 

Svar: Då sophanteringen skall flyttas ut från gårdarna senast 2022-12-31 så ter 
det sig onödigt att anlägga nya kärl med tillhörande kostnader, då sådana kärl 
kommer att ingå i den nya helhetslösningen. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
 
Från Mia Jansson i 25:an: 
 
Motion 1 
Våra garageplatser är olika stora i vår förening men samma hyra för användarna. 
Jag föreslår att hyran ska betalas per kvm /år. P- platserna ute är lika stora och 
kostar lika mycket. På årsmötet 2018 bestämdes det att ytan på garagen skulle 
mätas, vet ej om detta gjordes men det borde finnas anteckning om detta. Om 
inte tycker jag att det ska göras.  
Ska garagen mätas? 
 
Svar: Garagen är mätta, de är cirka 18.5 m2. 
De hyrs ut som ett objekt med samma pris för alla garage. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
 



 
Motion 2 
Jag föreslår kameraövervakning på huskropparnas båda gavlar vid vår infart på 
Harpsundsvägen istället för bommar. 
Kameraövervakning? 
 
Svar: Det är inte tillåtet enligt svensk lag att sätta upp kameror där. 
Överhuvudtaget krävs väldigt starka skäl för att få övervaka med kamera, då den 
personliga integriteten hotas. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
Motion 3 
Jag föreslår att föreningen byter vaktbolag. Servisec lyser med sin frånvaro. 
Många bilar står parkerade på våra gårdar alldeles för länge. 
Byte? 
 
Svar: Styrelsen överlåter till stämman om de vill att styrelsen skall starta en ny 
upphandling. 
 
Motion 4 
Jag föreslår att styrelsen informerar oss boende som har p-plats hur många bilar 
med olika regnr. får stå på en och samma parkeringsplats då människor t.ex är 
bortresta. Det borde vara obegränsat eftersom vi inte vet vilka som parkerar i 
garagen. 
Obegränsat? 
 
Svar: Det är enligt hyresavtalet som undertecknats av de som hyr 
parkeringsplats inte tillåtet att låna ut sin p-plats annat än för kortare besök. Det 
har ändå tillåtits att registrera 3 fordon per plats. Mer blir ogörligt att 
administrera för berörda.  
 
Styrelsen yrkar på avslag för motionen. 
 
Motion 5 
Jag föreslår att trädet utanför 47an vid parkeringen sågas ner då parkerade bilar 
får blad och skräp från trädet på sina bilar vid blomning, som i sin tur fräter på 
bilarna och lacken blir förstörd. Rönnarna som tidigare fanns togs bort av den 
orsaken. 
Nersågning? 



 
Svar: Föreningen vill i möjligaste mån inte såga ner hela träd, om det inte är 
absolut nödvändigt. 
Däremot kan det undersökas om några grenar skulle kunna kapas, eller trädet 
beskäras. 
 
Styrelse yrkar på avslag för motionen. 
 
Motion 6   
Lövblåsaren används väldigt mycket i närheten av bilarna vid olika tillfällen på 
året. Bilarna får då skador i lacken av grus och sten. Det skulle vara bättre och 
tystare om kratta och borste används på platser där lövblåsaren stör och förstör. 
Lövblåsning vid bilar? 

Svar: Entreprenören som sköter gårdarna använder den utrustning som är bäst 
lämpad för att utföra de uppdrag de erhållit. Vi kan ta upp en diskussion med 
dem angående detta, så får vi återkomma med svar, samt eventuella ändringar. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
 
Från Lotta Cajback i 35:an: 

Jag vill ha förbud mot pallkragar och dylikt utanför portarna. Vill man odla 
oavsett vad, så ska det ske på hänvisad plats av styrelsen. Inte pallkragar eller 
dylikt som man placerar ut var man själv tycker.  
 
Svar: Styrelsen bifaller motionen. 
 
 
Från Renee Tenglund i 55:an: 
 
Nu när det är på gång att få nya portar så önskar jag att vi gör något åt miljön 
utanför portarna.  
 
Jag föreslår att miljön utanför våra portar får ett lyft och är enhetliga och 
lätthanterliga.  
”Egna” planteringar kräver tillsyn och skötsel och det kan man lösa med t ex 
stora blomtunnor som placeras på förplanerade platser. Tunnorna/lådorna är 
lättare att hantera vid ev. flytt från brf Närbilden.  
Hur allt ska se ut och hur vi går tillväga föreslår jag en arbetsgrupp som lägger 
fram ett förslag till styrelsen som får ta ett beslut. 



 
Svar: Det pågår redan arbetet med att plantera växtlighet. Det kan vara svårt att 
få allt likformigt, då olika portar har egna förutsättningar gällande sol, skugga 
och så vidare. 
Styrelsen tar gärna emot förslag samt hjälp angående yttermiljön. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 
 
 
Från Sofia Wendel i 57:an: 
 
Jag skulle tycka att det vore bra om näten på källarförrådet byttes ut till säkrare 
och mindre riviga alternativ. 
Under min flytt och efter har jag fullt med rivsår på händer och armar. En del 
kläder har också tagit skada. Dessutom är de verkligen inte säkra om någon 
kommer in med intresse av att stjäla. 
 
Svar: Man måstet passera 2 eller 3 låsta dörrar för att komma in till 
källarkontoren, så att ur stöldsäkerhets synpunkt byta ut näten är inget som är 
planerat i närtid. Detta är en underhållsfråga som styrelsen funderar över som 
alla andra. För närvarande ingår den inte i planerna de närmaste åren. 
 
Med detta ansen motionen besvarad. 
 
 
Motion från Sören Bohlin I 51:an 
 
Jag föreslår att stenarna mellan portarna på gårdarna tas bort, gäller ej stenar 
närmast portarna. 
 
För att eliminera risken för parkering föreslås att det monteras 1 meters hög 
markbelysning, vilket skapar en säkrare och mer upplyst gård, samt trivsammare 
miljö. 
 

Svar: Det skulle vara väldigt trevligt med belysningspollare runt gårdarna på alla 
sätt, vilket också diskuterats inom styrelsen av och till. För tillfället finns inte det 
ekonomiska utrymmet för en sådan installation. Det finns heller inte med i den 
50-åriga underhållsplanen. Detta är dock något som man skulle kunna tänka sig i 
framtiden. 
 
Med detta anses motionen besvarad. 



 
 
Förslag från styrelsen: 
 
1: Förslag om att ianspråktaga medel från fonden för yttre underhåll SEK 
1 347 655 till ytterportsbyte samt passersystem. 
 
Styrelsen yrkar på bifall för förslaget. 
 
2: Förslag om att uppföra farthinder(gupp) inom föreningens område. 
Hindren kommer att enkelt kunna demonteras under vintersäsongen så att 
snöröjning ej hindras. 
 
Styrelsen yrkar på bifall för förslaget. 
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