
Bostadsrättsföreningen Brosundet, Rydebäck, föreningsstämma 170518 
 
Styrelseledamoten Patrik Lundh förklarade stämman öppnad. 
 
§1. Till ordförande för stämman valdes Patrik Lundh. 
 
§2a. Till sekreterare för stämman valdes Marlen Johnsson. 
 
§2b. Antal röstberättigade på stämman fastställdes till 13 styck. Närvarande från 
hushåll nr. 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 37, 38, 40. 
 
§3. Stämman godkände dagordningen. 
 
§4a. Till justeringspersoner valdes Monika Hummelgård och Viveca Dalheim. 
 
§4b. Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 
 
§5. Stämman godkände revisionsberättelsen. 
 
§6. Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet. 
 
§7. Inga motioner hade lämnats till styrelsen. 
 
§8. Stämman beslutar att styrelsens arvode, 25 000kr, kvarstår som föregående år. 
Styrelsen fördelar själv summan dem emellan. 
 
§9. Valberedningen, Linda Kunatowska med fullmakt från Marika Lundh, föreslår 
följande, 
 
ordinarie styrelsemedlemmar: 
Bertil Månsson, redan vald till och med verksamhetsåret 2017/ 2018 
Viviane Malmqvist, redan vald till och med verksamhetsåret 2017/ 2018 
Marlen Johnsson, omval 1år 
Patrik Lundh omval, 2år 
 
samt suppleanter: 
Uno Gunnarsson, omval 1år 
Martin Bergström, ny invald 1år  
 
Monika Hummelgård och Lisa Magnemark har valt att avgå från sina styrelseposter. 
 



§10. Stämman godkände fortsatt samarbete och väljer auktoriserad revisor Johan 
Frost med Daniel Larsson som revisorssuppleant till nästa årsstämma. 
 
§11. Stämman väljer sittande valberedning, Linda Kunatowska och Marika Lundh, till 
nästa årsstämma. 
 
§12. Stämman beslutar att en avgiftshöjning på 2% ska införas från och med 
170701. Anledningen till beslutet beror på höjda rörliga kostnader för föreningen, 
avgiftshöjning för carportarna och för kommande stora reparationer, exempelvis 
panelbyte på förråden. 
 
§13. Övriga frågor. 
Styrelsen informerar om den avgiftshöjning som ska ske för carportarna, Bertil 
Månsson ska dock ta reda på om höjningen ska läggas på hushållen eller på 
Brosundets avgift till Samfälligheten. Svaret skrivs på hemsidan så att alla kan ta del 
av det. 
Patrik Lundh informerar om den kontakt han haft med ansvariga för anläggning av 
fiber. De har tyvärr inte återkommit med någon kostnad för bostadsrättsföreningar, 
som för övrigt inte var medräknade i planeringen. Endast boende i villor har fått 
kostnadsförslag. Patrik meddelar via hemsidan då han fått mer information. 
 
Många kommer fortfarande med synpunkter på målningen som utfördes sommaren 
2016. Marlen Johnsson ska åter kontakta Sandå måleri och föreslå följande: 
lappar delas ut för andra gången, till alla hushåll, där de får en SISTA chans att 
anmäla fel och brister gällande målningen. Sandå får sedan avsätta tid för att 
åtgärda detta.  
 
§14. Patrik Lundh tackar alla medverkande och avslutar mötet. 
 
 
Ordförande:                                                         Sekreterare: 
  
___________________________                      _____________________________ 
Patrik Lundh                                                        Marlen Johnsson 
 
 
Justeras:                                                             Justeras: 
 
___________________________                      _____________________________ 
Monika Hummelgård                                           Viveca Dalheim 
 
 


