
Härmed kallas medlemmarna i Brf
Postiljonen 15 till ordinarie årsstämma
Tid: Måndag den 7 juni 2021, kl 19.00
Plats: ROST, Wollmar Yxkullsg. 52

(Utomhus om vädret tillåter, vi bjuder på pizza och dryck från kl. 18:30)

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan av protokollskrivare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
13. Fråga om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och suppleant
17. Val av valberedning
18. Proposition: Installera fiber i alla lägenheter (se bilaga)
19. Motion: Digitalisering av tvättstugan bokning (se bilaga)
20. Motion: Ett av sopkärlen ska vara plaståtervinning (se bilaga)
21. Motion: Installering av insektshotell (se bilaga)
22. Motion: Ombyggnad av cykelställ/skjulet (se bilaga)
23. Motion: Ny grind och mur ut mot gatan (se bilaga)
24. Stämmans avslutande.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi
tillsammans tar ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Om du inte kan eller vill delta fysiskt kommer det vara möjligt att delta på stämman digitalt
via Google Meet. Meddela oss i förväg på kontakt@postiljonen15.se så skickar vi en länk.
Du behöver ett Google-konto för att kunna delta denna väg.

Stockholm i maj 2021, Brf Postiljonen 15:s styrelse

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt,
har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

På grund av rådande läge med covid-19 har medlemmarna i föreningen vid årets stämma rätt att
anlita ombud som inte ingår i den krets som anges i lag eller i föreningens stadgar, det vill säga vem
som helst kan agera ombud. Ombud vid stämman får företräda fler medlemmar än lag och stadgar
tillåter. Ombud ska förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.

mailto:kontakt@postiljonen15.se


18. Proposition: installera fiber i alla
lägenheter

Bakgrund
I dagens läge har medlemmarna endast möjlighet att få bredband via Comhems kopparnät
via TV-uttaget. Kopparkabeln ger en begränsad hastighet på anslutningen och många är inte
nöjda med tjänsten som Comhem levererar.
För flera år sedan drog Stokab (av staden ägt bolag vars uppdrag är att bygga ut
IT-infrastrukturen) fiber till fastigheten. Denna anslutning har sedan dess varit outnyttjad.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att fiber dras till samtliga lägenheter på föreningens bekostnad och att en
gemensam internetleverantör upphandlas för att ge medlemmarna en kostnadseffektiv och
komplett lösning. Arbetet bör kunna påbörjas redan hösten 2021.

Fibernätsinstallation
Styrelsen har varit i kontakt med Svagströmsbolaget, ett bolag som som gör den fysiska
installationen av en fiberlösning.
Deras förslag är att fiber dras till samtliga lägenheter via de befintliga telefoni-kanalerna, och
att en fiberkonverter (omvandlar ljus-pulserna till elektriska signaler)  installeras i hallen i
lägenheterna. Detta till en kostnad av 4 000 kr á 50 lägenheter vilket blir totalt 200 000 kr.
Utöver detta måste även ett eluttag installeras (om befintligt ej finns) i lägenheterna till en
kostnad av 1 200 kr per lägenhet.

Tillval
Ett tillval medlemmar kan göra är att dra en nätverkskabel längre in i lägenheten (2 000 kr /
10 m).

Internetleverantör
Styrelsen har fått ett kostnadsförslag från internetleverantören Bahnhof. Med ett gruppavtal
blir kostnaden för en 1000/1000 Mbit/s inklusive router/wifi 81-109 kr per medlem och månad
beroende på bindningstid (3-5 år).

IP-TV & IP-telefoni
Styrelsen föreslår att IP-TV och IP-telefoni inte installeras utan att befintliga lösningar
kvarstår (analog telefoni samt TV via Comhem).



19. Digitalisering av tvättstugan bokning
Vi tycker att vi ska digitalisera tvättstugan. Det finns i dagsläget flera appar som är
designade just för detta. Med en installering av en padda utanför tvättstugan kan även de
som inte har tillräckligt moderna telefoner boka sin tid.

Exempel på en som erbjuder denna tjänst är Bokatvätttid.se
Kostnaden för den är ca 350 sek/månaden (vilket blir typ 7 sek per lgh).

- Styrelsen ställer sig positiva till förslaget, men rekommenderar av det avslås som
motion då vi inte tycker detta behöver beslutas av stämman.

20. Ett sopkärlen ska vara plaståtervinning
För att uppmana till än mer återvinning och grönt-hus så tycker jag att vi ska lägga till eller
att en av det tre sopkärlen ska bli en plaståtervinning.

- Styrelsen rekommenderar avslag, då det redan är så pass nära till sopsortering på
Ringvägen.

21. Installering av en insektshotell
Bina är utrotningshotade och vi tycker att vårt hus ska bidra till att hjälpa dem i kampen om
överlevnad. Med att installera ett lite hotell så hjälper vi dem att överleva och skapar en mer
trivsam miljö på gården.

- Styrelsen ställer sig positiva till förslaget, men rekommenderar av det avslås som
motion då vi inte tycker stämman behöver besluta om detta.
Styrelsen uppmuntrar till initiativ som innebär en förbättring av föreningens innergård.
Förslag som avser mindre belopp kan skickas in via mejl till styrelsen för
godkännande av förslag samt eventuella utlägg.

22. Ombyggnad av cykelställ/skjulet
För att kunna samla alla cyklar under tak skulle vi kanske kunna bygga om och riva en bit av
skjulet. Vid ombyggnad kan vi också göra stora framsteg mot vårt råttproblem.

Vid cyklarna under tak kan vi även installera en ljus-detektor (lampa med rörelsesensor) som
kan hjälpa oss att minska stölderna.

- Styrelsen är öppna för att utreda detta vidare.

23. Ny grind och mur ut mot gatan
Vår grind börjat bli så sliten att det är svårt att stänga den. Vid en ny grind så kan vi även
välja en lite högre mur/grind. Vilket gör det tydligare att det är en privat gård. Vilket
förhoppningsvis kan bidra till att minska att vi få oönskade besökare och öka säkerheten.

- Styrelsen rekommenderar att motionen avslås, vi är dock eniga med att grinden bör
fixas så den kan stängas enkelt men att det hanteras som vanligt underhåll av
gården.

https://www.bokatvattid.se/pris-bokningssystem-bokningstavla

