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Det har varit så roligt att jobba med det här bladet. Att försöka 
fundera över vilken kunskap som kan vara spännande, inte bara 
för mig, utan även för er att läsa till en kopp kaffe. Men också en 
nyfikenhet på om ni uppskattar detta nummer som är fyllt med 
lite mer fakta och kunskap kring hur bostadsrättsföreningen 
fungerar. 

Själv har jag aldrig riktigt funderat på historien bakom bostadsrätts-
föreningarnas tillblivelse. Och efter att jag hade läst om det blev det 
ännu mer spännande att fundera kring hur de tänkte när de skapade 
funktionen av stämman, styrelsen, valberedningen och revisorerna. 

Som du kommer att märka har vi, i det här numret, fokuserat på att 
skapa en gemensam förståelse för hur en bostadsrättsförening faktiskt 
fungerar. Du får gärna återkoppla om du har frågor eller funderingar.

Det här numret blir också en liten årskrönika med en rapportering 
om projekten som är på gång, avslutade och tidigare genomförda 
samt lite trevliga nyheter om gröna avtal. 

”Om man aldrig suttit i en styrelse  
för en bostadsrättsförening, hur skall  

man då kunna veta hur det fungerar?”

Det har varit roligt att se vilket engagemang parkleken har skapat där 
det både funnits många barn och närvarande vuxna! Det är alltid kul 
när man från andra grannar får höra vilken trevlig stämning det är 
och hur alla glatt hejar. Det skapar ett fint tillskott i vår förening.

Missa inte heller att pingisborden är utställda. Kanske är det dags att 
fundera över om du vill utmana någon i styrelsen på en match.

Tills vi ses vid årsstämman önskar jag dig fina vårdagar.

Johanna Eriksson
Vice ordförande
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Kan nya styrelseledamöter endast 
väljas in på ordinarie årsstämma?

A) Ja, man kan bara byta styrelse en 
gång om året

B) Nej, de kan väljas in på vilken stäm-
ma som helst

C) Nej, revisorn kan utse ny ledamot 
om någon lämnat styrelsen

Är styrelsen skyldig att föra register 
över pantsatta bostäder?

A) Ja, det är ett lagkrav

B) Nej, det är bankens uppgift

C) Nej, mäklaren sköter det

Är styrelsen beslutsför om hälften av 
styrelsemedlemmarna är närvarande?

A) Ja, om ordföranden är närvarande

B) Nej, mer än hälften av styrelseleda-
möterna måste vara närvarande

C) Ja, styrelsen är alltid beslutsför om 
alla kallats till möte

Är styrelsen skyldig att tillhandahålla 
styrelseprotokollen?

A) Ja, alla medlemmar har rätt att läsa 
protokollen

B) Nej, de är endast för styrelseleda-
möter

C) Styrelsen behöver inte skriva proto-
koll

Är det tillåtet för bostadsrättshavare 
att hyra ut sin bostad genom AirBnB?

A) Ja, korttidsuthyrning är alltid tillåten

B) Ja, varje gång styrelsen gett sitt 
tillstånd

C) Nej, det är inte tillåtet

Svaren finner du senare i bladet eller så får 
du testa här, vid källan:
http://www.styrelseakademien.se/ 
styrelseutbildningar/anpassade-digitala/
kunskapstestsbc/

STYRELSEKOLLEN 
Kan du svara på frågorna?

Kantarellen11
  

hemma i

I förra numret var artikeln ”Ett år i föreningens tjänst” skriven av Daniel Isacson, 
som blev invald i styrelsen förra året. Vi ber om ursäkt för att namnet föll bort.
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KALENDER

 
29 april kl 18.30
Informationsmöte ekonomin
För dig som vill fördjupa dig i föreningens ekonomi  
och årsboksslut är du välkommen till Christinaskolans 
matsal. Kaffe, te och smörgås kommer att serveras.

HSB gör ett preliminärt bokslut som granskas av Styrelsen. 
Efter eventuella korrigeringar lämnas räkenskaperna för 
revision till såväl externa revisorer som vår förtroende- 
valda revisor. Revisorerna granskar även förvaltnings- 
berättelsen och samtliga styrelseprotokoll. 

4 maj kl 10.00 
Årsstämma i Brf Kantarellen 11 

Årsstämman kommer att hållas i  
Christinaskolans aula. 

Medlemmarna skall ha fått materialet i brevlådan.

Vid mötet kommer det att finnas förtäring.

Containrar för grovsopor 2019
Står på baksidan av Lillåkersvägen 18-24

Lämning lunchtid fredag och hämtning måndag lunch.
24-27 maj
23-26 augusti
22-25 november 

HUSBILAR & HUSVAGNAR
Det finns önskemål om att kunna parkera husbil eller 
husvagn under den tiden stambytet pågår i ens lägenhet, 
styrelsen gör detta möjligt genom att tillåta parkeringen 
av max 4 ekipage på däcket till P2 övre, det kommer att 
finnas tillgång till el (240V).Kostnaden för de veckorna 
som man är parkerad  (max 8v) blir 1500kr/period.  
Intresse anmäls till info@brfkantarellen11.se
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bevarandevärt • innehållet i bladet • finn fem fel

 HSB BRF KANTARELLEN 11 • INFORMATIONSBLAD • NR 1 2019

hemma i Omslaget
FINN FEM FEL
Det har hänt lite konstiga 
saker i styrelserummet. 
Kan du/ni hitta både 
felen och knasig- 
heterna?
Svaret finner du längst 
ner på denna sida.
Mycket nöje!
/red

Skiftnyckeln under bordet. Tjejen till vänster har två pennor hängade 
i håret. De två cirkarna med tårtbitar i färg uppe till vänster stämmer inte 
överens med tårtbitarna på infobladet. Vad gör en raket i styrelserummet?
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Pingisbord utomhus
Pingisborden som används på övre uteplatsen vid Lillåkers-
vägen 46 - 48 har fått ett fastare underlag av grus för att det 
ska bli lättare att spela match. Vi hoppas få se många glada 
och nöjda spelare där i vår och sommar. 

2018 års motioner 
Vad har hänt efter beslutet?
Krav på leverantörer och entreprenörer

Motionen handlade om vilka krav föreningen ska ställa på  
leverantörer och entreprenörer då det gäller bla kollektiv-
avtal, rutiner för ev avtalsbrott. Detta sker redan via HSB:s 
rutiner vid upphandlingar av olika typer av tjänster.

Dokumentation om kommande projekt på hemsidan

Motionen handlade om att utreda frågan om att hanterbar 
och läsbar dokumentation för kommande projekt skulle läg-
gas ut under en flik på hemsidan och att skapa en mailadress 
dit medlemmar kan skicka sina förslag. Se vår hemsida och 
förslag kan skickas till info@brfkantarellen.se .

Anläggande av grillplats i parken

Motionen handlade om att föreningen skulle ha en  
gemensam grillplats för de boende.

Styrelsen har jobbat medvetet för att hitta en lämplig  
placering till de två grillplatser förra stämman beslutade om.

Man har konsulterat brandkåren och de avrådde att ha de i 
närheten av skogen eller gräsbevuxna område med tanke på 
hur varm och torr förra sommaren blev.

Vi fortsätter med arbetet för att hitta en plats där elden inte är 
nån fara och röken inte stör hushållen.

HEMSIDAN

På hemsidan finner du information från alla årsstämmor, 
projekten, koden, värderingarna, hur det fungerar med 
tvättstuga, boka lokaler, nycklar, säkerhet, ordningsregler 
och mycket annat. Glöm inte att söka där, i första hand, när 
du har någon fråga.  

Hemsidan är öppen dygnet runt alla årets dagar!

VIK TIGT

Vävstuga
Föreningen har en vävstuga med två vävstolar som Kristina 
Philipson ansvarar för (i källare på Högsätravägen 32).  
Är du intresserad kan du nå Kristina på mailadress: 
vavstuga@ brfkantarellen11.se

 

Parklek
Parkleken, vår tidigare parkleksledare Magnus Pjerner  
kommer att fungera som vikarie för Alexandra när hon  
inte kan eller måste vara ledig. 

NY LAG - Utökat rökförbud
Även om många redan tar hänsyn till grannar och inte 
röker utanför entrén (där ventilerna ovanför porten då 
drar in all röklukt i trapphuset) så kommer nu även ett 
utökat förbud. Från 1 juli 2019 blir det förbjudet i hela 
Sverige att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler 
dit allmänheten har tillträde. 

Våra ordningsregler
Vi vill påminna om tystnad mellan 22.00 - 07.00. 

För er som behöver passera trapphus och källargångar 
mellan dessa tider, tänk på att många grannar förmodligen 
sover den tiden. Ta dig gärna tiden att stanna upp och 

stänga porten försiktigt likaså källardörrarna. Vi hoppas att 
de nya dörrarna skall bli tystare. Just nu låter dörrarna  
mycket in till lägenheter intill portar och källargångar.

Detsamma gäller om ni behöver tala med varandra i 
trapphuset mellan dessa tider. Tala gärna med varandra, 
men lågmält.

En sak som också är lätt att glömma är att vi bor i ett 
betonghus. Om du går med hälarna eller tappar saker i 
golvet, så låter det kanske inte så mycket i din lägenhet. 
Men det låter desto mer i lägenheten nedanför. Vi har 
många tysta grannar som vant sig vid reglerna under flera 
år, så kanske är det den största anledningen till att du inte 
hör dina grannar.
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PÅGÅENDE
PROJEK T

Solcellsanläggningen
Solcellsprojektet påbörjades förra året med en testanläggning 
på 50kW, denna anläggning placerades på taket till L2 -L16. 
Resultatet blev så positivt att styrelsen beslutade att fullfölja 
installationerna genom att ansöka om tillstånd för ytterligare 
200kW, vilket nu också beviljats.

Detta innebär att vi nu utnyttjar resterande tak (förutom de vi 
hyr ut till telefonantenner och sitter på L38-L44 och L32-L36).

Elproduktion

Föreningen har en elproduktionskapacitet av ca 400kW, 
men gällande skatteregler hindrar oss att producera mera än 
250kW. Om vi ändå skulle utöka produktionen så kommer 
vi att betraktas som producenter vilket skulle innebära att vi 
måste betala producentskatt från första producerad kW.

I den nya statliga vårbudgeten har bidragssumman utökats 
men ersättningen har sänkts från 30% till 20%. Vi påverkas 
dock inte av detta eftersom våra 30% godkändes förra året.

Vi installerar nu senaste tekniken i vår fastighet (Ferroamp). 
Den stora fördelen med detta system är att det tillåter våra 7 
abonnemang att samverka, genom att via en likströmskabel 
skicka ström vidare mellan abonnemangen. Vilket innebär 
att om ett abonnemang blir överbelastat så kan man skicka 
mer ström från ett som inte är så belastat för tillfället.

Hela installationen beräknas vara klar under våren 2019.

I framtiden skulle vi t.ex. kunna installera billaddstolpar i P2 
som ansluts till L30s abonnemang. Skulle det bli för stor be-
lastning under en viss tid när bilarna laddas upp kan L2-L16s 
abonnemang skicka sitt överskott av el till L30 via likströms-
kabeln för att hindra att L30s huvudsäkringar går sönder. 
Obs! Detta är endast ett exempel, inget är beslutat.

Stambyte
Påbörjades 2019-03-18 i L26 och det pågår enligt planerna. 

Värmesystemet
Bytet av värmesystemet kommer strax att påbörjas och pågår 
då parallellt men med en egen tidsplan och löper  
oberoende av stambytets.

Detta innebär att det första huset ut är L32-L36 i maj och 
därefter går man tillbaka till L26-L30 och sedan vidare till 
L24-L18.

På detta sätt kommer man att spara tid och beräknas nu vara 
klara med jobbet två år tidigare. Vilket bör ge ytterligare 
besparing i både prisindexuppräkningen för arbetet som 
är avtalat men även få värmebesparingar och en förbättrad 
komfort i våra lägenheter.

Skärmtak
Styrelsen är medveten om behovet av skydd från fallande fö-
remål eller is från taken som souterrängslägenheter har varit 
utsatta för. Föreningen har beviljats bygglov för att installera 
skärmtak över lägenheternas dörrar. Arbetet är upphandlat 
och kommer att påbörjas de närmaste veckorna och beräknas 
vara klart till hösten.

Styrelsen har, efter detta, också beslutat att alla lägenheter 
och lokaler med egen ingång ska få likadana skärmtak.

Inglasning souterrängslägenheter
Bygglov har beviljats för inglasning av balkongsutrymmet. 
Inglasningen bekostas av ägarna.

 
Nyligen färdigställda projekt
Testanläggningen för solcellerna blev så bra att  
styrelsen valde att utöka, se information ovan.

Fönsterbytet gick enligt tidsplanen och friktionsfritt.

Fasadtätningen är besiktad och klar.

Tidigare färdigställda projekt
Vi har sedan tidigare genomfört extraisolering av taken, 
bergvärmepumpar (uppvärmning av fastigheten), 
lägenhetsmätning av el, fjärrvärme (för tappvattnet), 
LED belysning i våra allmänna utrymmen samt parken. 

Våra projekt

GRÖNA AVTAL
Allt föreningens projekt,  

tillsammans med de gröna elavtal  
som vi skall teckna, gör att vi blir  

kandidater till att ansöka om fördelaktiga  
gröna lån hos vår långivare.  

Gröna lån innebär bland annat att  
vi får ytterligare rabatt  

på de redan befintliga lånens ränta.
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HISTORIK

Bostadsrätter har funnits i ett hundratal år. Från tidigt 
1900-tal blev bostadsfrågan viktig i debatten. Många 
emigrerade och nya industrier förändrade samhället,  
då fler flyttade från landsbygden till städerna. Sverige 
var fattigt och många bodde dåligt, trångt och dyrt i 
ohälsosamma bostäder. Arbetare krävde bättre, sundare 
och överkomliga bostäder. 

Bostadsfrågan engagerade också politiker, andra debattö-
rer och författare som Ellen Key, August Strindberg, Selma 
Lagerlöf, Verner von Heidenstam och Karl-Erik Forsslund. 
Utmaningarna ledde till statliga emigrationsutredningen och 
Bostadskommissionen. Hyresgäster organiserade sig och en 
egnahemsrörelse växte fram. Med förebilder i konsumentko-
operativ (dagens Coop) och de demokratiskt styrda folk-
rörelserna blev idéer om “kooperation” och samägande av 
bostäder början till bostadsrätten. 

Från tiden runt första världskriget (1914-18) så bildades 
bostadsaktiebolag, bostadsföreningar och sedan bostads-
rättsföreningar, till exempel Hyresgästernas Sparkasse- och 
Byggnadsförening (nuvarande HSB). 1930 fick vi den första 
bostadsrättslagen och bostadsrätten blev en del i det svenska 
folkhemsbygget. Den bärande idén var att boendet skulle 
ägas och förvaltas av de boende själva. En styrelse av boende 
kunde kontrollera intäkter och utgifter så att medlemmar fick 
bo bra till självkostnaden.

Bostadsformen möjliggjorde att föreningar kunde bygga  
ett hus med pengar som medlemmarna hade sparat, så  
bostadsrätter kallades också för insatslägenheter. Idag  
är det vanligare att en byggherre överlåter en  

fastighet med nybyggda lägenheter till en nybildad bostads-
rättsförening. Hyreslägenheter kan också ombildas till bo-
stadsrätter om hyresvärden vill sälja och minst två tredjedelar 
av hyresgästerna godkänner. 

Det är vad som hände här år 2010. Bostadsrättsföreningen 
hade bildats redan 2001 för att övertala kommunala Lidin-
göhem om att sälja. Föreningen hade haft förköpsrätt också 
om allmännyttiga Lidingöhem hade försökt sälja till ett annat 
bostadsbolag.

100 år med bostadsrätter

HANNA HEDLUND, 
sångerska och  
programledare

”Kvinnor som  
utsätts för våld  
i en nära relation  
behöver stöd och 
hjälp att bryta  
isoleringen.”

Några ord kan förändra allt.

#ordräddarliv

Våga se
kvinnojourenkerstinlidingo.se  08–767 03 03

 
FAKTARUTA  Vad är en bostadsrätt? 
Bostadsrätten ger en medlem i en bostadsrättsförening rätten att för 
obegränsad tid använda en viss lägenhet, så länge du betalar dina 
avgifter och uppfyller andra förpliktelser mot föreningen. Den som har 
en bostadsrätt äger inte själva lägenheten, utan egentligen en andel 
i bostadsrättsföreningen, som i sin tur äger fastigheten, husen och 
lägenheterna.

Det finns skillnader mellan att ha en bostadsrätt och att vara hyresgäst. 
En hyresvärd har större ansvar för hyreslägenheter än vad bostads-
rättsföreningen har för lägenheter med bostadsrätt, då istället mer är 
medlemmens ansvar. En bostadsrätt brukar övertas i befintligt skick,  
så till exempel nya köksskåp får betalas av medlemmen själv.

Skrivet av Thomas Bengtsson
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KUNSK AP

Det är faktiskt en bra fråga. Hur fungerar det i en bo-
stadsrättsförening? Varför finns årsstämman, hur kan 
jag påverka föreningen, vad har igentligen styrelsen för 
ansvar och vilken roll fyller valberedningen. Här försöker 
vi reda ut begreppen. 

Årsstämman är föreningens högsta organ. Det är där vi som 
medlemmar får komma till tals i demokratisk ordning. På 
stämman väljer vi bland annat ny styrelse och har dessutom 
möjlighet att lägga fram egna förslag till beslut, så kallade 
motioner, som stämman sedan röstar om.

Enligt lagen skall en ordinarie årsstämma hållas senast sex 
månader efter räkenskapernas slut. 

Förutom årsstämman kan styrelsen kalla till extrastämma om 
det gäller beslut som inte kan vänta ett helt år, exvis stadge-
ändringar. Vid dessa kan man också göra påfyllnadsval om 
någon styrelseledamot valt att lämna styrelsen.

När det är dags för årsstämman står allt styrelsen behöver 
veta i stadgarna såsom dagordning, tidpunkten för när 
materialet behöver skickas ut.

Besluten på stämman är demokratiskt fattade. Alla med-
lemmar har rätt att vara med. Men i en bostadsrättsförening 
gäller en röst per lägenhet. Samäger man får man välja vem 
som skall rösta. Och äger samtidigt en person två lägenheter 
får denna person ändå bara rösta en gång.

Den som inte kan vara med på stämman har rätt att skicka 
ett ombud med fullmakt. Ett ombud kan bara representera en 
person. Det betyder att gränsen per fullmakt är en per ombud.

”Att arbeta i en styrelse är ett viktigt uppdrag.  
Därför är det inte tillåtet att välja in  

minderåriga, personer försatta i personlig  
konkurs eller personer som har förvaltare  

enligt föräldrabalken i styrelsen.”

Det är valberedningen som fått i uppdrag att underlätta 
valet av styrelse på stämman. Det är en av föreningens allra 
viktigaste funktioner då valberedningen presenterar väl  
genomtänka förslag på ledamöter och suppleanter till styrel-
sen för kommande år.

Hur fungerar det  
i en bostadsrättsförening?

Valberedningen skall arbeta systematiskt och med lång 
framförhållning. De skall vara insatta i vad som kommer att 
hända i föreningen de närmaste åren och ta fram en sökprofil 
med de rätta kompetenserna. De skall också bedöma och 
utvärdera hur den nuvarande styrelsen uppfyller kraven.

Efter årsstämman är det den nya styrelsen som har an-
svaret för föreningens verksamhet. Därför samlas styrel-
sen till ett konstituerande möte så snart som möjligt, gärna 
direkt efter stämman.

På det konstituerande mötet delas rollerna upp och man 
beslutar om firmatecknare.

En viktig punkt är fördelningen av rollerna. Ordförande, 
ekonomiansvarig, informationsansvarig och husansvarig.

De olika rollerna kräver olika kompetenser och rätt använda 
kan olikheterna vara en framgångsfaktor i styrelsearbetet. 
Därför är det en smart strategi för en ledamot att verkligen 
aktivt lyssna på vad de andra i styrelsen har att säga.

Om intresse och kunskapsnivåer skiljer sig mycket bland 
ledmöterna kan det leda till friktion och meningsskiljaktig-
het. Då gäller det att ha ett öppet och tolerant sinnelag och 
påminna sig om att mångfalden trots allt är en stor fördel.

Mötesplan och arbetsordning bör tas fram redan på något 
av de första mötena. Planen är en förutsättning för att ge alla 
ledamöter möjlighet att delta på samtliga möten. 

Arbetsordningen beskriver sedan vad som skall göras under 
året och när. Detta är ett sk ”levande dokument” som skall 
hållas uppdaterat löpande. Arbetsordningen baseras på vad 
som skall ske under året.•

 
KÄLLA
Certifieringsarbete i Styrelsen  
för bostadsrättsföreningar. 
En utbildning framtagen av  
Scb och StyrelseAkademien.
Utbildningen är öppen för alla. 
För privatperson kostar den 1200kr.  
En hel styrelse som vill gå kan få rabatterat pris.

Sammanställt av Linda Röjås
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Trots att bostadsrättsföreningar ofta hanterar högre  
värden än ett aktiebolag är det få styrelseledamöter som 
har tillräcklig kompetens. Hur kan man då som bostads-
rättsinnehavare vara säker på att föreningen och ekono-
min sköts på rätt sätt? 

Det bästa sättet att säkerställa att föreningen sköts på rätt sätt 
är att välja in ledamöter med integritet, samarbetsförmåga 
samt den kompetens som behövs närmast kommande år. 

”Här finns den största anledningen till varför  
valberedningens roll är så viktig i föreningen.

Valberedningen måste alltid ha fokus på föreningens 
bästa och ha en långsiktighet i kompetenstillförseln.”

I en bostadssrättsförening behövs väldigt olika kompetenser  
från år till år. Just nu pågår både ett stambyte samt flera andra 
projekt. När stambytet är över kommer styrelsearbetet att 
kräva annan kompetens. Det är då valberedningens sak att 
säkerställa att styrelsen fylls på med rätt personer.

En viktig egenskap hos en ledamot är integritet. En person 
med integritet sitter inte tyst, utan vågar lyfta även obekväma 
frågor. Men alla är olika och det är ordförandes uppdrag att 
få även de tystaste ledamöter att komma till tals.

En ledamot behöver också ha god samarbetsförmåga. 

Valberedningen behöver också säkerställa att det inte väljs  
in ledamöter med prestige, snarare än integritet, då prestige  
är en olycksam deltagare vid ett styrelsebord. En ledamot  
med prestige fokuserar mer på sig själv och att ha rätt, än  
på styrelseuppdraget och vad som är bäst för föreningen.

Det är alltid värdefullt med styrelseledamöter som har djupare 
kompetens. Men det är ofta mer värt att utbilda hela styrelsen, 
än att förlita sig på en enda person. Denna person kanske har 
stor kompetens från att sitta i en bolagsstyrelse, men ingen från 
en föreningsstyrelse, som ju är en helt annan sak.

Ett bra sätt att säkerställa att styrelsen får de bästa förutsätt-
ningarna är att skapa en gemensam kunskapsgrund. 

Under de år jag jobbade på StyrelseAkademien (SA) hade jag 
lyckan att få träffa Akbar Seddigh. Akbar tilldelades Guld-
klubban för förtjänsfullt Ordförandeskap 2006. Vi delade bil 
för att åka till en föreläsning han skulle hålla i föreningens 
regi, inte så långt efter att han tilldelades utmärkelsen. 

Då det var någon timmes biltur från Stockholm kom det att 
bli ett djupare samtal som för alltid skulle förändra mig,  

både som ledamot, som ordförande, men också min syn på 
styrelsens roll och kompetensutvecklingen i styrelsen.

Akbar berättade generöst om sitt ordförandeskap och hur 
han själv säkerställde kompetenshöjningen för sin styrelse 
i Elekta. Hur de inledde varje styrelsemöte med ett utbild-
ningspass på 10-20 minuter. 

Utbildningstillfällen hölls av ledamöterna som delade med 
sig av sin kunskap eller av inbjudna gäster med specialist-
kompetens inom det område styrelsen behövde mer kunskap.

Det var också vid denna resa jag för första gången kom i kon-
takt med begreppet  ”advisory board”. Det är en extern grupp 
experter vars enda syfte är att dela med sig av sina kunskaper 
eller tankar, när styrelsen behöver dessa. Något jag själv efter 
samtalet använt för att knyta experter, som varit för upptagna 
för att hinna med att sitta i styrelsen, till andra föreningar.

Jag hade också turen att jobba på StyrelseAkademien när den 
första nationella certifieringsutbildningen för styrelseledamöter  
i bolagsstyrelser togs fram.

Redan då talade min chef, Suzanne Sandler, om att hon skulle 
vilja ta fram en certifieringsutbildning för ledamöter i bo-
stadsrättsföreningar. Att den skulle vara rolig, interaktiv och 
möjlig att göra hemma. Det är genom henne vi fått möjlighet 
att ta del av förra sidans information till kunskapspasset.

Det kan vara krävande att ha ett styrelseuppdrag i en bo-
stadsrättsförening. Men med rätt kunskap och förståelse för 
när man måste ta in expertis inom juridiska, ekonomiska 
och tekniska frågor är det roligt och utvecklande att ta på sig 
ansvaret och verka för föreningens bästa. 

Och personligen tycker jag att det känns tryggt att den här 
styrelsen har som rutin att rådfråga experter när de ser att de 
behöver fylla på med mer kompetens.

Faktum är att ökade kunskaper oftast gör uppdraget mycket, 
mycket roligare.•

Måste man kunna allt innan  
man sätter sig i en styrelse?

KOMPE TENS

Skrivet av Linda Röjås

STYRELSERELEVANT BAKGRUND LINDA RÖJÅS

Ordförande och ledamot i Lidingö Fäktklubb 1988-1999
Ordförande i Cederbergska Släktföreningen 2004-2009 
ledamot 1993-2004, vice ordf 2009-11, valberedn 2011-13

Inhouse på StyrelseAkademien 2008-2012 
anlitades för att ta fram en ny grafisk profil redan 2006

Certifierad Styrelseledamot 2010 (bolagsstyrning)

Styrelseledamot i Min bil 2009-2012
Lämnade mina sista styrelseuppdrag 2013, efter mer än halva livet 
aktiv i styrelser och sitter i dagsläget hellre i advisory boards.

RÄTT SVAR på styrelsekollen: B A B B B
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bespara oss från kostnader för vattenskador, onödigt höga upp-
värmningskostnader och hissreparationer. Det positiva kassaflöde 
vi har i dag plus nämnda besparingar beräknas räcka till för att 
betala räntekostnaderna för lånen till pågående projekt.

Investeringsverksamhet är nästa post i kassaflödesanalysen 
och denna verksamhet är ingen bristvara i vår förening. För 
163 Mkr har det investerats åren 2011-2018 och med pågå-
ende arbeten klara torde vi befästa vår position som ett av 
Sveriges bäst bevarade miljonprogramområden.

Slutligen i kassaflödesanlysen kommer finansieringsverksam-
heten. Hur har investeringarna finansierats? För 2018 är det 
spännande läsning. Pengar har kommit från överskottet från 
den dagliga verksamheten, från försäljningar av lägenheter, 
från banklån och från tidigare års verksamheter. Fram till 
2017 behövde inte föreningen ta upp nya banklån utan med-
len till investeringar kom från lägenhetsförsäljningar. Bilden 
ovan visar försäljningarna 2011 – 2019. Jag tog med 2019 
(april) för att visa att vi lyckats sälja två tvåor samt de tre 
nyproducerade ettorna på baksidan av Lillåkersvägen 18-24.

Kom gärna till föreningens årliga informationsmöte om för-
eningens ekonomi i Christinaskolan den 29 april kl 18:30.

Har du frågor så ring mig gärna på 070-882 07 43  
eller mejla till tony.lundkvist@brfkantarellen11.se 

Tony guidar oss 

Att läsa en årsredovisning
Jag vill ge ett tips om vilken sida i årsredovisningen som 
ger mest väsentlig information och förstår man denna 
sida så förstår det mesta av föreningen ekonomi. 

Det är kassaflödesanalysen jag talar om. Den ger svaret på 
flera frågor; räcker våra intäkter till för att betala fakturorna 
för kostnaderna? Hur mycket har vi investerat för under året? 
Hur har finansieringen gått till? Här följer en resumé om 
föreningens ekonomi tänkt i ett kassaflödesperspektiv.

Kassaflöde från löpande verksamhet 2018 visar ett stabilt över-
skott. Vi kunde med marginal betala våra kostnader. Så har det 
inte alltid sett ut i föreningens historia, se bilden nedan. De första 
tre åren, 2011-2013, täckte inte intäkterna för kostnaderna. Styrel-
sen gjorde ett vägval. Det skulle inte vara sunt att behöva ta pengar 
från försålda lägenheter till att betala driftkostnader. I stället för att 
gå den enkla vägen genom att kraftigt höja årsavgifterna så valde 
styrelsen att attackera kostnaderna. Grovsoprummen stängdes, 
bergvärme ersatte det mesta av dyr fjärrvärme och flera projekt 
genomfördes för att får ner elförbrukningen. För kommande år 
är det tänkt att nya stammar, nytt värmesystem och nya hissar ska 

EKONOMI
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VALBERED -
NINGENS 
FÖRSL AG Intervju med de föreslagna         ledamöter vi inte träffat förut

Hej Thomas, varför vill du sitta i styrelsen?

Jag vill att vi bryter traditionen av återkommande bataljer mel-
lan grannar. Föreningen och området har både fina värden och 
rejäla utmaningar. Men för att behålla och utveckla det som är 
bra så får vi nog göra mer för att förebygga och hantera motsätt-
ningar.

Vad känner du att du kan bidra med, genom din  
kompetens och som person?

Erfarenhet från olika roller kan nog bli användbar i detta. Jag har 
lett ett par organisationer och har stöttat i andra, granskat som 
revisor, medlat och jag brukar få ställa upp som neutral mö-
tesordförande. Konflikter undviker jag att skapa, men försöker 
bemöta de som ändå blir, konstruktivt och diplomatiskt. 

Som arkitekt kan jag mycket om byggnads- och planfrågor. 
Senare år har jag varit beställare och byggherre oftare än 
projekterande konsult. Sedan nio år har jag jobbat med kom-
mun- och landstingspolitik. I opposition har jag uppskattat 
de processer som möjliggör samsyn och kompromisser med 
bredare stöd än smala majoriteter. Inom föreningen blir jag 
varken arkitekten eller partipolitiker, men kan ändå ha nytta 
av min bakgrund

Vad skulle du vilja vara med och påverka eller förändra?

Det ska bli naturligt att skilja på sak och person. Medlemmar ska 
kunna följa, förstå och bidra i olika steg av viktiga processer för 
föreningen, till exempel verksamhetsplanering och inriktning 
för olika projekt. Då kan fler känna sig mer delaktiga. Andra kan 
vara trygga i att avstå det mesta.

Har dina tankar om att sitta i styrelsen ändrats genom 
åren och vad har gjort att du känner att det är extra 
intressant nu?

Jag har bott här i tjugo år och har bättre möjligheter att engagera 
mig än jag har haft under många år. Några har uppmuntrat mig 
att ställa upp. Till sist har jag accepterat att bli föreslagen och vill 
tacka för förtroendet. 

Har du någon förväntan på uppdraget, om du skulle bli 
invald?
Till en början får jag nog lyssna mest, ställa frågor, läsa på om lä-
get och ha tålamod. Det blir ju en del allvar och inte bara roligt, 
men det känns meningsfullt och jag ser goda möjligheter. 

Är det något du brinner extra för i livet?

Klimat- och miljöförstöring oroar mig. Många gör bra försök för 
en hållbar utveckling, men det behövs så mycket mer. •

Thomas 
Bengtsson

Hej Anton, varför vill du sitta i styrelsen?

Jag vill gärna bidra med mitt strategisk långsiktiga tänk. Ibland 
kan det vara bra att ha någon som försöker se in i framtiden för 
att göra bedömningen hur besluten på lång sikt gynnar fören-
ingen. Jag har också ett intresse för ekonomin ur ett långsiktigt 
perspektiv.  Men jag blir också engagerad av samarbeten, ledar-
skap, projektutveckling och kommunikation.

Vad känner du att du kan bidra med i din kompetens?

Jag har många kompetenser som bottnar sig i min strategiska 
förmåga. De märks bäst inom ekonomi, ledarskap och projekt-
ledning. Jag har drivit många framgångsrika kostnadsbespa-
ringsprojekt under min arbetskarriär och har erfarenheter som 
kan bidra till föreningen.

Vad känner du att du kan bidra med för personliga  
egenskaper?

Jag upplever mig själv som ansvarsfull och transparent. För mig är 
samarbete, integritet och bra struktur en viktig grund för framgång 
och jag försöker alltid verka för att ta in dessa delar i mina samar-
beten. Det gynnar alla projekt att deltagarna i projekten samarbetar, 
har integritet och att projekten i sig har en bra struktur.

Vad skulle du vilja vara med och påverka eller förändra?

Jag drivs av övertygelsen att vi både behöver stärka samarbe-
tet och kommunikationen mellan olika intressegrupper inom 
föreningen. Jag ser fram mot att verka för att föreningens kultur 
och värderingar kan bli tydligare.

Har dina tankar om att sitta i styrelsen ändrats genom 
åren och vad har gjort att du känner att det är extra 
intressant nu?

Jag blev nyligen intresserad av föreningen och styrelsens arbete, 
mycket på grund av all diskussion runt stambyteprojektet.

Har du någon förväntan på uppdraget, om du skulle bli 
invald?
Jag förväntar mig stort ansvar och högt engagemang. Både från 
mig, styrelsen men även från föreningens övriga medlemmar.

Är det något du brinner extra för i livet?

Ekonomiska frågor är något som jag har ett brinnande intresse för 
eftersom det är grunden för hur tillväxt och välfärd kan utvecklas. 
Nyfikenhet och ett genuint intresse för människor, värderingar, 
samarbetskultur och utveckling är frågor som driver mig.

Anton kommer från Finland och har bott i Sverige i 6 år. •

Anton
Forssén
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ÖVRIGA PERSONER SOM ÄR VALBARA TILL STYRELSEN

Bo Klintemar, ledamot i styrelsen sedan 2010, ansvarig för renovering av hyresrätter, ansvarig för utbildning, del i AU.
Jorge Vasconcelos, ledamot i styrelsen sedan 2015, ansvarar för tvättstugan, sopsortering samt miljöfrågor.
Zakaria Yehia, medlem i valberedningen i Kantarellen 11.
Mer information om personerna ovan, förslag till revisorer etc, finner ni i valberedningens förslag på hemsidan.

Intervju med de föreslagna         ledamöter vi inte träffat förut

Hej Olaf, varför vill du sitta i styrelsen?

Jag har länge funderat på hur vårt område skulle kunna blir 
bättre och tror att styrelsearbetet är det bästa sättet att kunna 
påverka.

Vad känner du att du kan bidra med, genom din  
kompetens och som person?

Jag har goda kunskaper i ekonomi, vilket kommer behövas i 
arbetet med stambytet. Utöver det arbetar jag en del med kom-
munikation till vardags. 

På ett mer personligt plan är jag en problemlösare som hellre 
tänker ”varför inte?” och tittar på möjligheterna.

Vad skulle du vilja vara med och påverka eller förändra?

Jag tycker att styrelsen redan gör ett bra arbete överlag. Däremot 
tycker jag kommunikation och service gentemot föreningens 
medlemmar kan bli bättre. Det behövs också ett större fokus på 
att göra området mer attraktivt att bo i.

Har dina tankar om att sitta i styrelsen ändrats genom 
åren och vad har gjort att du känner att det är extra 
intressant nu?

Jag har länge känt att jag skulle vilja bidra och tackade därför 
ja när jag nominerades. Eftersom vi står inför både ett flerårigt 
stambyte samt en planerad utbyggnad av Högsätraområdet 
kändes det som att det nu man behöver bidra.

Har du någon förväntan på uppdraget, om du skulle bli 
invald?
Jag förväntar mig att det kommer att innebära en hel del arbete 
och hoppas på ett bra samarbete inom styrelsen.

Är det något du brinner extra för i livet?

Den enskilt viktigaste frågan just nu är miljöfrågan. Där har vi 
redan gjort en hel del som förening, men vi kan också göra en 
hel del mer. •

Olaf
Koort

Hej Prashanta, varför vill du sitta i styrelsen?

Jag är nyfiken på att lära mig mer om styrelsearbetet och vår 
bostadsrättsförening. Att få vara aktiv i besluten och vara med 
och påverka föreningens framtid skulle kännas bra. Jag gillar 
även utveckling.

Vad känner du att du kan bidra med, genom din  
kompetens och som person?

Jag arbetat med systemutveckling och tekniker inom it, så den 
kompetensen kan jag bidra med om det behövs. Jag är inflyttad 
från Nepal och vet hur det är att vara ny i ett främmande land, 
förhoppningsvis kan jag bidra i dessa frågor, så som kulturella 
och sociala frågor.

Vad skulle du vilja vara med och påverka eller förändra?

Det är en stor förening och jag skulle gärna generellt se att engage-
manget från alla medlemmarna var större så att alla jobbar för en 
trivsam miljö och ett tryggt område.  Gemenskapen känns viktig, 
kanske extra viktig för oss alla som inte har övrig släkt i Sverige och 
kan hjälpa varandra (både med praktiska och teoretiska saker).

Har dina tankar om att sitta i styrelsen ändrats genom 
åren och vad har gjort att du känner att det är extra 
intressant nu?

Jag har bara bott här i tre år så jag har inte så stor erfarenhet 
av föreningen i sig. Jag har varit suppleant ett år i min förra brf 
i Haninge. Det är en stor förening och jag skulle vilja få fler med-
lemmar att engagera sig.

Har du någon förväntan på uppdraget, om du skulle bli 
invald?
Just nu ser jag mig som en junior men jag hoppas kunna lära 
mig mycket och utveckla tillsammans med föreningen.

Är det något du brinner extra för i livet?

Jag gillar att resa och umgås med familj och vänner. Det vore kul 
att få vara med och utveckla området ytterligare. När området 
förhoppningsvis snart växer så kanske vi kan få in mer service i 
området så som så restauranger, barnpassning eller få till andra 
specialavtal som många kan ha glädje av. •

Prashanta
Paudel



ST YRELSEN

Så har det nionde året snart passerat i bostasdsrättsföreningens historia. Det 
betyder att nästa år är det dags för ett 10-årsjubileum.

Det här sista året har varit ett intressant och spännande år. Inte minst med 
stambytesprojektet som nu kommit igång och som vi kommer att vara i 
greppet av under kommande fyra år. 

Det har också varit inspirerande att se att resultatet av de miljöinsatser för-
eningen gjort, med bland annat solcellerna, öppnar dörrarna till gröna avtal. 
Ett fint bevis som kommer att gynna föreningen i flera år framåt. Det är ock-
så något som särskiljer oss som förening och stärker värdet av fastigheten.

Vi har lanserat en grafisk profil som nu börjar synas. Men allt är inte klart 
och vi hittar succesivt saker som går att förbättra. Ser du något, så tveka inte 
att höra av dig. 

Vårt informationsblad har också blivit ett roligt projekt som är spännande att 
läsa. För mig i styrelsen har det också blivit roligare att bli aktiv kring kom-
munikationen och fundera på vad vi skall fylla bladet med. Jag hoppas att 
även du blivit inspirerad och har du tankar om innehåll, tveka inte att höra 
av dig till Johanna på hemmai@brfkantarellen11.se. 

Jag vill också tacka alla er som är verksamma i föreningen för ert engage-
mang och den tid ni lägger ner för föreningen. Nästa år hoppas jag att det 
blir året då vi i föreningen är på samma lag och hittat både gemenskap och 
samarbete.

Med dessa rader vill jag tacka för förtroendet av att ha fått vara ordförande i 
denna förening i ytterligare ett år. 

Med önskan om fina vårdagar,

Carlos Salazar 
Ordförande

Med årsstämman 
runt hörnet

KONTAKTUPPGIFTER   
TILL STYRELSEN

 Ordförande Carlos Salazar
fastighetsfrågor, förvaltningsfrågor

mobil 072-962 85 70
carlos.salazar@brfkantarellen11.se

 Vice ordförande Johanna Eriksson
kommunikation, backup för ordf

johanna.eriksson@brfkantarellen11.se

Ekonomiansvarig Tony Lundkvist
Ekonomiansvarig

 mobil 070-882 07 43
tony.lundkvist@brfkantarellen11.se

Daniel Isacson
Byggfrågor, byggfakturor

daniel.isacson@brfkantarellen11.se

Kenneth von Rahmel
Säkerhetsfrågor, brand, nycklar & brickor
kennethvonrahmel@brfkantarellen11.se

Sekreterare Bo Klintemar
utbildning, kontakt hyresrätter

bo.klintemar@brfkantarellen11.se

Lena Flinth
Parkleken, gästlokalen 

lena.flinth@brfkantarellen11.se

Jorge Vasconcelos
Miljö och sophantering

jorge.vasconcelos@brfkantarellen11.se

STYRELSENS TELEFONTID 
må-fr 17.00-20.00 

lö 12.00-16.00. 
När vi inte har möjlighet får du gärna lämna  

ett meddelande. Vi ringer upp så snart vi har 

möjlighet, dock senast inom 2 dagar.

KUNDTJÄNST/FELANMÄLAN MM
KOMS (HSBs Kund & medlemsservice) 010-442 11 00

vardagar 08.00-16.30
torsdagar till 18.00

service.stockholm@hsb.se
hsb.se/Stockholm 

(felanmälan ligger till höger i menyn)

Förvaltaren träffas på föreningskontoret  
helgfria torsdagar kl 08.30-10.30

AKUT situation (vattenläcka mm)
08-695 00 00 (dygnet runt)

STÖRNING (akuta), Securitas 010-470 55 10
Vid störningsanmälan behöver man veta exakt 

vem som stör. Lägenhet, adress, lägenhets-
nummer, namn  samt vad det är som hänt.   

Vid inslag av våld eller missbruk kontakta poli-
sen. Saknas uppgifter eller om störningen inte är 

allvarlig / akut får du betala utryckningen själv. 

TIPS PÅ UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA

Se hela HSBs utbildningsprogram på hsb.se/stockholm/utbildningar
25 april Bostadsrättsjuridik
23 maj Digital fakturahantering
5 juni Sekreterarkurs
11 juni Grundkurs i ekonomi
12 juni Grundkurs för nya styrelseledamöter
13 juni Ordförandekurs

Flera utbildningar för bl.a. bostadsrättsstyrelser finner du även här
StyrelseAkademiens utbildningar finns på www.styrelseakademien.se
Webbutbildningen finns du här:
https://www.sbc.se/bostadrattsfragor/styrelsecertifiering-for-brfstyrelse/


