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Medlemmarna i 

HSB:s Brf Kalkonen 
organisationsnummer 702001-0653

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Är du andrahandshyresgäst? Se till att denna kallelse når din hyresvärd, det vill säga 
bostadsrättsinnehavaren!

datum och tid
Torsdag den 26 november 2009, klockan 18.30

Närvaroregistrering och mingel med kaffe och bullar sker från klockan 18.00. Stämman 
börjar prick klockan 18.30!

Plats
Aulan, Thorildsplans Gymnasium, ingång från Geijersvägen

daGoRdNiNG
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens förlust eller vinst enligt den fastställda 

balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderligt val av representation i HSB och SBC
17. Inkomna motioner:
18. Avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt 
gemensamt äger de tillsammans en röst. Röstberättigade är endast de medlemmar som 
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/
maka, sammanboende, närstående eller om ombudet är medlem i föreningen. Om medlem 
skall företrädas av ombud, skall ombudet ha skriftlig och daterad fullmakt. Du hittar en 
fullmakt sist i denna årsredovisning. Fullmakten gäller ett år från utfärdandet. Ombud, som 
själv är medlem och har rösträtt på stämman, kan rösta för sig själv samt för den medlem 
som företrädes genom fullmakten.

Välkommen!



HSB:s Brf Kalkonen vid Thorildsplan 
på västra Kungsholmen är en av 
Stockholms äldsta och största föreningar. 
Bostadsrättsföreningen bildades den 
13 mars 1926 och inhyser idag över 600 
hushåll.

Arkitekten hette Sven Wallander och det 
är samme man som ritat bland annat delar 
av Röda Bergen och ena Kungstornet på 
Kungsgatan.

Brf Kalkonen består av tre olika kvarter som 
alla har vackra innergårdar som fungerar 
som uterum på sommarhalvåret.

Föreningen ligger endast någon 
minuts promenad från Thorildsplans 
tunnelbanestation och har nära till bad och 
grönområden vid Fredhällsklipporna och 
Rålambshovsparken.

Med hjälp av föreningens nya elektroniska 
lås- och bokningssystem kan du enkelt boka 
tvättid eller kanske en tid i bubbelpoolen 
direkt via Internet.

Alla lägenheter har tillgång till bredband via 
fiber från Bredbandsbolaget och kabel-TV 
från ComHem.
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Innehåll

del av innergården på 
kvarter silverfasanen

Fasaden på en del av kv 
Påfågeln sett från thorildsplan

5 InneHÅll

6 StyrelSen

7 FörvaltnIngSBerättelSe
7 StyrelSen SaMManSättnIng
7 revISOrer
7 valBereDnIng
7 OM BrF KalKOnen
9 HänDelSer UnDer verKSaMHetSÅret 2008/2009
9 eKOnOMI
9 PrOJeKt 2008/2009
10 KOMManDe PrOJeKt
10 FörSlag tIll vInStDISPOSItIOn

11 reSUltaträKnIng

12 BalanSräKnIng

14 KaSSaFlöDeSanalyS

15 reDOvISnIngSPrIncIPer

16 nOter

19 revISIOnSBerättelSe

20 InKOMna MOtIOner
21 Motion 1. Omvandling till bokal
22 Motion 2. ändrad användning av lokalerna, mataffär/post, fd 2:ans livs, thorildsplan 2 
23 Motion 3. Sammanslagning lght 145+147
23 Motion 4. Stenmangel
24 Motion 5. tvättstugan
25 Motion 6. Brandlarm källaren
26 Motion 7. Sprinklersystem/brandlarm
27 Motion 8. torkrum
28 Motion 9. ang. Källargångarna lindhagensgatan
29 Motion 10. nya medlemmar
30 Motion 11. Snickeri och hobbylokal, geijersvägen 6
31 Motion 12. Föreningens fotolaboratorium, geijersvägen 8 
32 Motion 13. Skänkrum
33 Motion 14. Källarutrymmen

34 FUllMaKt



6  Styrelsen – Årsredovisning HSB:s Brf Kalkonen 2008/2009

Styrelsen

ÅRsRedovisNiNG FöR 
Brf Kalkonen
Thorildsvägen 2-4
112 43 Stockholm
www.kalkonen.se
styrelsen@kalkonen.se

texteR
Mattias Eriksson och
Marina Wahlén

GRaFisk FoRm och Foto
Mattias Eriksson, styrelsen

omslaG
Överst kv Kalkonens innergård 
följt Maria Dahlin och Anna 
Bengtsson som flyttat ut 
arbetsplatsen till gården. I 
mitten en vinterbild på en av 

våra gottlandsgungor och kv 
Påfågelns innergård. Raden 
längst ner visar trapphusen på 
Creutzgatan 7 och Thorildsplan 
2, vår bastu och längst till höger 
innergården på kv Silverfasanen.

Jesper lundström, suppleant 

mattias eriksson, ledamot

Johan stjernqvist, suppleant

marianne cervin, ledamot hsB

marcel lapuhner, ledamot

mikael odberger, vice ordförande

Natalie Jost, ledamot

Frida christensson, ledamot

marina Wahlén
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Styrelsen för HSB bostad srättsförening Kalkonen i 
Stockholm, organisationsnummer 702001-0653, får 
härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2008-09-01 - 2009-08-31.

stYRelseN sammaNsÄttNiNG
Styrelsen har sedan 2008-11-28 bestått av:

stYRelseledamöteR

•	 Marina	Wahlén,	ordförande	och	kassör
•	 Mikael	Odberger,	vice	ordförande	och	sekreterare
•	 Marcel	Lapuhner,	ledamot
•	 Natalie	Jost,	ledamot
•	 Mattias	Eriksson,	ledamot
•	 Cecilia	Anghus,	ledamot
 (avgick 2009-01-10 av personliga skäl)
•	 Frida	Christensson,	ledamot
•	 Johanna	Strömqvist,	suppleant
 (avgick 2009-03-25 av personliga skäl)
•	 Jesper	Lundström,	suppleant
•	 Johan	Stjernqvist,	suppleant
•	 Marianne	Cervin,	ledamot	HSB

Firmatecknare, två i förening, har varit, Marina 
Wahlén,	Mikael	Odberger,	Marcel	Lapuhner	och	Frida	
Christensson

RevisoReR
Revisorer	har	varit	Johan	Henriksson,	av	föreningen	vald	
revisor,	och	Lena	Strömbäck,	BoRevision	AB,	av	HSB:s	
Riksförbund utsedd revisor.

valBeRedNiNG
Valberedningen har bestått av Pedro Gandra 
(sammankallande), Agneta Wirberg, Mathias Henricson 
och Henrik Hiltunen.

om BRF kalkoNeN
Brf Kalkonen är en av HSB:s äldsta och största 
föreningar, belägen i det gamla Holmiaområdet i S:t 
Görans församling vid Thorildsplan i Stockholm. 
Föreningen registrerades den 13 mars 1926.

FöReNiNGeNs ÄNdamÅl

”Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta 
bostadsrättslägenheter för permanent boende och lokaler 
åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och 
därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och 
fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka 
gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och 

behov, främja serviceverksamhet med anknytning till 
boendet.” (1 § stadgarna)

FastiGheteR

Föreningen äger och förvaltar sju fastigheter uppdelade 
på kvarteren Silverfasanen, Påfågeln och Kalkonen:

Silverfasanen 5 med adresserna Geijersvägen 
4-10 och Creutzgatan 5-11. (På vissa ritningar kallas 
Creutzgatan 5-11 för Silverfasanen 5A, men det är ingen 
fastighetsbeteckning)

Silverfasanen 6 med adresserna Geijersvägen 12, 
Kristinebergsvägen 7 och Creutzgatan 13

Påfågeln 1 med adresserna Creutzgatan 2-6, 
Thorildsplan 2 och Gyllenborgsgatan 9-13

Påfågeln 2 med adresserna Gyllenborgsgatan 15, 
Kristinebergsvägen 5 och Creutzgatan 8

Kalkonen 3 med adresserna Gyllenborgsgatan 22, 
Kristinebergsvägen	1-2	och	Lindhagensgatan	69

Kalkonen 4	med	adresserna	Lindhagensgatan	63-67
Kalkonen 5	med	adresserna	Lindhagensgatan	61,	

Thorildsvägen 2-4 och Gyllenborgsgatan 12-20
Byggnaderna är uppförda i ett sammanhang under 

åren 1926 – 1929 utom den på Kalkonen 4 som är 
byggd 1938. 

Förvaltningsberättelse
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stöRRe omBYGGNatioNeR och uPPRustNiNGaR

Under åren 1974 – 1975 genomfördes byte av stammar 
för vatten och avlopp i kök. 

Under åren 1990 – 1993 byttes fastigheternas 
vertikala stammar i badrum. I samband med detta 
renoverades samtliga bad- och duschrum och elkablar 
m.m. byttes ut. 

Under åren 1995 – 1996 renoverades föreningens 
sju tvättstugor. De nuvarande tvättmaskinerna är från 
2004 och torktumlarna från 2005. I tvättstugorna finns 
torkskåp och tre av tvättstugorna (en per kvarter) har 
grovtvättmaskin och centrifug.

GemeNsamma aNlÄGGNiNGaR

Föreningen har följande utrymmen för gemensamt 
utnyttjande.

•	 Cykelrum	(3	st;	1	per	kvarter)
•	 Barnvagnsrum	(1	st).	I	varje	cykelrum	finns	

dessutom ett utrymme avsett för barnvagnar.
•	 Gemensamhetslokal	med	bastu,	gym	samt	festdel	

(1 st)
•	 Gästlägenheter	(2	st)
•	 Hobbyrum	(1	st)
•	 Tvättstugor	(7	st;	2	respektive	3	per	kvarter)

Föreningen har följande installationer.
•	 Bredbandsnät	via	Bredbandsbolaget
•	 Elektroniskt	lås-	och	bokningssystem	för	

gemensamma utrymmen
•	 Kabel-tv	via	ComHem	

Föreningens gemensamhetslokal är fritt tillgänglig för alla medlemmar. 
där finns bland annat pingisbord och gym.

När du bokat hobbyrummet som ligger i källaren på Gijersvägen 8 har 
du fri tillgång till detta undet ett dygn. du bokar själv rummet i det 
elektroniska bokningssystemet.

torktumlarna och tvättmaskinerna i föreningens sju tvättstugor är från 
2005 respektive 2004.

aNdelaR och uPPlÅtelseFoRmeR

Föreningen består av 550 bostadsrätter varav 546 är 
upplåtna för boende och fyra som är upplåtna som 
lokaler. Antalet hushåll i föreningen uppgår till ca 610 
(se	”Lägenhetsfördelning”	nedan).

Två av bostadsrättsandelarna består av ca 30 
respektive 40 lägenheter vardera och omfattar två 
uppgångar vardera. Den ena ägs av en stiftelse som 
förvaltas av Stockholms stad och den andra ägs av 
en privatperson. De som bor i dessa lägenheter hyr 
bostaden i andra hand av respektive ägare. 

Det finns ett fåtal större lägenheter som enligt 
lägenhetsförteckningen är registrerade som två separata 
lägenheter. Fysiskt sammanslagna lägenheter som nyttjas 
av ett hushåll anses i föreningssammanhang vara en 
lägenhet. 

Föreningen har också ett 30-tal hyreslokaler och två 
bostadsrätter som hyrs ut på kort tid som gästlägenheter.

lÄGeNhetsFöRdelNiNG 

Föreningens bostadsrättslägenheter, vi bortser här 
från de två stora bostadsrätterna, består av 447 
enrumslägenheter om 12 – 59 kvm (82 %) och 97 
tvårumslägenheter om 43 – 72,5 kvm (18 %).

Några av de större lägenheterna har byggts om till 
trerummare.

FöRsÄkRiNG

Föreningen är försäkrad hos Trygg Hansa. 
Medlemmarna måste själva komplettera sin 

hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att vara 
försäkrade mot vattenskador och dylikt. 

FastiGhetsFöRvaltNiNG

Den tekniska och administrativa förvaltningen har 
skötts av HSB Stockholm. Teknisk förvaltare har varit 
Catharina Forslund och ekonomisk förvaltare har varit 
Alicia	Johanzon.	

Fastighetsskötseln har skötts av Kenth Ekholm och 
Staffan Axelsson från Refab AB.
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Städning av gemensamma utrymmen har utförts 
av Tarjas Städ AB och gårdsskötsel inklusive 
vinterunderhåll	har	utförts	av	LK	&	LT	Anläggning	&	
Fastighetsvård KB.

Snö- och isröjning från tak har beställts vid behov. 

oRGaNisatioNsmedlemskaP 

Föreningen är medlem i följande föreningar:
•	 HSB	Stockholm	ekonomisk	förening	(medlemskap	

i HSB är frivilligt för enskilda medlemmar)
•	 Sveriges	BostadsrättsCentrum	(SBC)

Föreningen har inte föreslagit någon representant till 
HSB:s distriktsstämma.

hÄNdelseR uNdeR veRksamhetsÅRet 2008/2009
Siffror inom parentes gäller verksamhetsåret 2007/2008.

oRdiNaRie FöReNiNGsstÄmma 

Ordinarie föreningsstämman hölls den 27 november 
2008. Extra föreningsstämma hölls 22 februari 2009. 

stYRelsemöteN

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 (11) 
protokollförda styrelsemöten. Därutöver har styrelsen 
haft ett antal arbetsmöten.

öveRlÅtelseR

Under året har 82 st (99 st) överlåtelser av 
bostadsrättslägenheter skett.

aNdRahaNdsuPPlÅtelseR

Under året har det inkommit 40 st (39 st) ansökningar 
om andrahandsupplåtelser av vilka 38 st (38 st) har 
beviljats uthyrning inom ramen för de regler som 
föreningen tillämpar.

medlemskommuNikatioN

Styrelsen har under året träffat medlemmar måndagar 
udda veckor kl 19.00 – 19.30. 

Antalet besök per tillfälle har varierat mellan noll 
och upp till tio personer. Det har också varit möjligt 
att komma i kontakt med styrelsen via brev och 
e-postmeddelanden. Varje vecka besvarar styrelsen 10 – 
20 mail/brev. 

Föreningen har en hemsida, www.kalkonen.se, där 
det finns nyheter och information om föreningen, 
såsom tips, regler och stadgar. Hemsidan har ett 
diskussionsforum, Turkey Talk, där medlemmar kan 
utbyta åsikter och information. 2009-10-11 hade 
forumet 166 medlemmar och 493 inlägg.

Styrelsen har på försök även hållit två 
informationsmöten, ett på våren och ett på hösten. 
På informationsmötet har cirka 50 medlemmar varit 
närvarande. Där har man haft möjlighet att komma 
med förslag och synpunkter på aktuella styrelsefrågor 
samt ta upp egna frågor. Styrelsen kommer att fortsätta 
med informationsmötena med förändringen att vi skall 
försöka hålla tre per år.

Fastighetsskötaren har haft medlemsmottagning en 
halvtimma varje måndag, onsdag och fredag. Förvaltaren 
har funnits tillgänglig via e-post och telefon under 
kontorstid. 

ekoNomi

PlaceRiNG av medel

Under året har fasträntekontona satts om vid ytterligare 
ett tillfälle innan de har använts som likvid för att 
finansiera kostnader i samband med fönster- och 
takrenovering.

Under året har föreningen tagit ett nytt lån på 5 
Mkr för att finansiera den genomförda fönster- och 
takrenoveringen. Av detta lån vilket togs i augusti 2009 
har 3,5 Mkr kvar på ett konto i Nordea. Dessa kommer 
under kommande verksamhetsår att användas för 
fortsatt likvid av fönsterrenoveringen.

☻avGiFteR

Avgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret 
2008/2009

kommaNde avGiFtshöJNiNGaR

Inga planerade avgiftshöjningar under verksamhetsåret 
2009/2010. 

PRoJekt 2008/2009

FöNsteR- och döRReNoveRiNG

Under verksamhetsåret har renovering skett i kvarteret 
Silverfasanen och Påfågeln av våra fönster, entré- och 
gårdsdörrarna. I samband med renoveringen av fönster 
har även den inre glasrutan bytts ut mot energiglas samt 
att en spaltventil har monterats per rum med fönster 
förutom	det	i	köket.	Renoveringen	sker	av	Fog	&	Fönster	
AB. Besiktning av varje trappuppgång har skett löpande 
av Sture Eliasson, konsult från S. Eliasson Konsult AB.

Under ordinarie föreningsstämma inkom en begäran 
från 84 st medlemmar om att hålla en extra stämma 
avseende fönsterrenoveringen. Extra stämma hölls 2009-
02-22. På denna beslutades att fönsterrenoveringen 
skulle fortsätta som planerat samt att energiglas samt 
spaltventil skall installeras i samtliga lägenheter. Det 
har efter stämman inkommit 9 st stämningar, varav en 
senare har återkallats, mot föreningen. Ärendet bedrivs 
för föreningens räkning av jurist Anders Berg vid Bergs 
Fastighetsjuridik AB.  

takReNoveRiNG

Plåttaket på kvarteret Kalkonen har bytts ut under 
verksamhetsåret. I samband med denna renovering har 
även vissa takpannor och hängrännor/stuprör åtgärdats. 
Entreprenör	för	arbetet	har	varit	AB	Oscar	Jansson	
Plåt	&	Smide.	Arbetet	är	avslutat	och	har	besiktigats	av	
konsult från HSB.

iNJusteRiNG av vÄRmesYstemet

I samband med bytet av fjärrvärmecentralen gjordes 
en injustering av hela värmesystemet. Entreprenör för 
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arbetet är Siemens (totalentreprenad). Injusteringen 
genomfördes inne i samtliga lägenheter samt på alla 
stammar. Samtal förs för närvarande med Siemens, då 
föreningen har vissa betänkligheter angående utförandet 
och resultatet av injusteringen.

eNeRGideklaRatioN

Föreningens fastigheter har i samarbete med HSB 
energideklarerats enligt lagen SFS 2006:985. Resultatet 
visar att våra hus använder 130 kWh/m² och år, varav el 
3	kWh/m².	Liknande	hus	använder	111–135	kWh/m²	
och år. Information om detta har satts upp i anslutning 
till anslagstavlorna i portarna.

omFöRhaNdliNG av avtal

Vi har under året omförhandlat vårt avtal med HSB 
avseende förvaltning och ekonomisk administration. 
Anledningen till detta är att vårt gamla avtal inte 
behandlade vissa viktiga parametrar. Avtalet löper ut 
2010-08-31. Styrelsen har redan nu sagt upp avtalet 
igen för omförhandling. Tanken är att göra en jämförelse 
mellan olika förvaltare. 

Nuvarande avtal med Bredbandsbolaget har sagts 
upp för omförhandling och under våren 2010 kommer 
styrelsen att kontakta ett antal leverantörer för att 
förhandla fram en bra och prisvärd lösning på bredband 
för medlemmarna.

NY uNdeRhÅllsPlaN

HSB har tagit fram ett nytt webbaserat system 
för föreningar att arbeta med och uppdatera sin 
underhållsplan. En noggrann underhållsbesiktning 
har genomförts under året av PFU Teknik och 
vår underhållsplan har sedan uppdaterats med 
informationen. Underhållsplanen finns numera i det 
webbaserade systemet samt i pärm. 

RadoN

Nya mätningar gjorda vintern 2008/2009, efter de 
radonminskande åtgärderna utförda mars 2008, visar 
att samtliga lägenheter i föreningen nu har en radonhalt 
understigande lagstadgade gränsvärden. 

stamsPolNiNG

Samtliga avloppsstammar spolades under september – 
november 2008 med vissa kompletterande spolningar 
under våren 2009.

ReNsNiNG av imkaNaleR

Rensning av samtliga imkanaler genomfördes under 
hösten 2008 för att förbättra föreningens ventilation och 
klimat.

iNFo till medlemmaR

Under året har två informationsmöten för medlemmar 
hållits, ett på våren och ett på hösten. Dessa har varit 
synnerligen uppskattade och kommer att regelbundet 
hållas.

lokalGeNomGÅNG

Styrelsen har under året aktivt gått igenom alla 
lokaler och möjliga lokaler för att på bästa möjliga 

sätt utnyttja dessa på olika sätt. Flera lokaler har 
omdisponerats för medlemmarnas bästa. Solariet är 
avvecklat då användandet visat sig vara minimalt och 
barnvagnsrummet i kvarteret Kalkonen har nu flyttats 
dit. Den tidigare lokalen som var utnyttjad endast till en 
liten del hyrs nu ut.

kommaNde PRoJekt

mÅlNiNG av FöNsteR och ReNoveRiNG av eNtRÉPoRtaR

Under verksamhetsåret 2009/2010 kommer 
renoveringen av föreningens fönster- och dörrpartier att 
avslutas med de i kvarteret Kalkonen. I samband med 
detta sätts energiglas och spaltventiler in.

taksÄkeRhet

Under hösten 2009 uppgraderas taksäkerheten i 
kvarteren Påfåglen och Silverfasanen för att motsvara 
dagens normer. Detta gjordes i kvarteret Kalkonen i 
samband med takrenoveringen.

ReNsNiNG av stockholmsveNtilatioN och iNstalleRiNG av 
NYa FRÅNluFtsdoN 

Under hösten 2009 har de frånluftsdon (ventiler) 
som felaktigt monterades in vid stamrenoveringen 
1992 bytts ut mot en variant som släpper igenom mer 
luft. De felaktiga ventilerna upptäcktes vid OVK:n 
(Obligatoriska VentilationsKontrollen) Detta samt en 
rensning av imkanalerna för Stockolmsventilationen har 
medfört en förbättring av ventilationen i föreningen. 

ReNsNiNG av kÄllaRFöRRÅd och iNveNteRiNG om vilka i 
FöReNiNGeN som sakNaR FöRRÅd.

Under året ska de förråd som ej tagits i anspråk av 
någon medlem rensas ut och återbördas till respektive 
lägenhet. Kvarteret Kalkonen är först ut med ett försök 
där medlemmarna själva hjälper till vid utrensningen. 
Visar det sig lyckosamt kommer övriga kvarter att 
åtgärdas på samma sätt. 

lÄGeNhetsReGisteR

Alla fastighetsägare är skyldiga att upprätta ett 
fastighetsregister enligt en standard. Under kommande 
år kommer föreningen att i samarbete med HSB, 
märka upp och anmäla alla lägenheter enligt den nya 
standarden. Den gamla beteckningen kommer även 
i fortsättningen att användas inom föreningen och 
gentemot förvaltaren.

FöRslaG till viNstdisPositioN
Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande 
stående vinstmedel disponeras sålunda i kr:

Balanserade vinstmedel: 1 543 039
Årets resultat: -9 186 028

Avlyft från yttre reparationsfond: 10 201 291

Till nästa år balanseras: 2 558 302
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Resultaträkning

Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Resultaträkning 2009-08-31 2008-08-31

Nettoomsättning Not 1 15 407 320 15 359 071

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -9 422 678 -8 792 929
Planerat underhåll -11 755 499 -2 381 696
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -1 093 002 -873 621
Avskrivningar Not 3 -881 423 -760 033
Summa fastighetskostnader -23 152 602 -12 808 279

Rörelseresultat -7 745 282 2 550 791

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 202 238 1 050 885
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 -1 586 438 -1 890 420
Summa finansiella poster -1 384 200 -839 535

Resultat efter finansiella kostnader -9 129 482 1 711 256
Inkomstskatt -56 546 -294 248

Årets resultat -9 186 028 1 417 008
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Balansräkning

Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Balansräkning 2009-08-31 2008-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 6 48 698 662 47 249 688
Mark och markanläggningar Not 7 796 890 796 890
Inventarier Not 8 177 562 196 621
Pågående nyanläggningar och förskott Not 9 574 670 574 670

50 247 784 48 817 869
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 10 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 50 248 284 48 818 369

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 144 552 70 667
Övriga fordringar Not 11 94 601 94 314
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 276 338 272 846

515 491 437 827

Kassa och bank Not 13 5 718 822 12 191 947

Summa omsättningstillgångar 6 234 313 12 629 774

Summa tillgångar 56 482 597 61 448 143
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Balansräkning

Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Balansräkning 2009-08-31 2008-08-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 14
Bundet eget kapital
Insatser 844 150 844 150
Upplåtelseavgifter 1 987 800 1 987 800
Underhållsfond 13 193 524 11 913 524

16 025 474 14 745 474
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 543 039 1 406 030
Årets resultat -9 186 028 1 417 008

-7 642 989 2 823 039

Summa eget kapital 8 382 485 17 568 513

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 44 151 112 39 848 478
Leverantörsskulder 1 579 637 1 738 602
Skatteskulder 323 439 748 107
Övriga skulder Not 16 8 189 7 731
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 2 037 736 1 536 712
Summa skulder 48 100 113 43 879 630

Summa eget kapital och skulder 56 482 597 61 448 143

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 51 585 100 51 585 100
Fastighetsinteckningar totalt uttagna 58 576 400 58 576 400

Ansvarsförbindelser Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Kassaflödesanalys 2009-08-31 2008-08-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster -9 129 482 1 711 256

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 881 423 760 033
Inkomstskatt -56 546 -294 248
Kassaflöde från löpande verksamhet -8 304 605 2 177 041

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -77 664 92 048
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -82 151 456 117
Kassaflöde från löpande verksamhet -8 464 421 2 725 206

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -2 286 963 -257 833
Investeringar i maskiner/inventarier -24 375 0
Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar 0 6 422 961
Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 311 338 6 165 128

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder 4 302 634 -827 474
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 302 634 -827 474

Årets kassaflöde -6 473 125 8 062 860

Likvida medel vid årets början 12 191 947 4 129 086

Likvida medel vid årets slut 5 718 822 12 191 947
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Redovisningsprinciper

Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm

Redovisningsprinciper m.m.

Avskrivning på byggnader

Avskrivning på inventarier

Fond för yttre underhåll

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Inkomstskatt och underskottsavdrag

Övriga bokslutskommentarer

I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall 
verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag 
sker beskattning med 28 procent.

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivning sker 0,5 % av  anskaffningsvärde. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 10-20 år.

Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd 3-10 år.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Under 2008 förändrades principerna för uttagandet av fastighetsavgift och fastighetsskatt. Den som är ägare
till fastigheten den 1 januari respektive år ska numera betala fastighetsavgift/fastighetsskatt för hela kalenderåret.
Fastighetsavgift och fastighetsskatt har inte periodiserat detta år vilket medför att det redovisade resultatet
belastats med kostnad för 16 månader.

Föreningen har inte haft några anställda under året.  

2008-09-01 2007-09-01
Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2009-08-31 2008-08-31
Arvoden förtroendevalda    * 170 004 244 995
Löner och andra ersättningar 4 209 0
Sociala kostnader 57 949 79 239
Övrigt 10 702 0

242 864 324 234

Revisorer
Föreningsvald 3 500 7 000

Totalt 246 364 331 234
Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

* Den höga kostnad avseende arvode för räkenskapsåret  070901-080831 beror på periodiseringsförändring. 
Styrelsearvode och revisionsavsarvode avser kostnad för 1,5 år.
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Noter

Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Noter 2009-08-31 2008-08-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 10 796 408 10 797 684
Hyror 672 004 573 460
Övriga intäkter 3 947 570 3 987 927
Bruttoomsättning 15 415 982 15 359 071

Avgifts- och hyresbortfall -8 662 0
15 407 320 15 359 071

Not 2 Drift

Arvoden och andra ersättningar 246 364 331 234
Fastighetsskötsel och lokalvård 1 076 978 1 031 436
Reparationer 816 193 670 167
El 483 783 440 854
Uppvärmning 3 265 981 3 176 723
Vatten 489 582 463 045
Sophämtning 979 946 893 005
Fastighetsförsäkring 191 021 194 369
Kabel-TV 512 385 485 701
Övriga avgifter 15 322 21 159
Förvaltningsarvoden 673 158 591 145
Arvode revision 22 275 23 538
Övriga driftskostnader 649 689 470 554

9 422 678 8 792 929

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 273 000 272 883
Om- och tillbyggnad 564 989 450 641
Inventarier 43 434 36 509Inventarier 43 434 36 509

881 423 760 033

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 32 040 65 310
Ränteintäkter skattekonto 287 0
Övriga ränteintäkter 169 911 985 575

202 238 1 050 885

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 1 578 990 1 885 918
Övriga räntekostnader 7 448 4 502

1 586 438 1 890 420
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Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Noter 2009-08-31 2008-08-31

Not 6 Byggnader och ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 62 756 797 62 756 797
Årets investeringar 2 286 963 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 043 760 62 756 797

Ingående ackumulerade avskrivningar -15 507 109 -14 783 585
Årets avskrivningar -837 989 -723 524
Utgående avskrivningar -16 345 098 -15 507 109

Bokfört värde 48 698 662 47 249 688

Taxeringsvärde

Byggnader 137 849 000 137 849 000
Mark 174 041 000 174 041 000

311 890 000 311 890 000

Not 7 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde mark 796 890 796 890
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 796 890 796 890

Bokfört värde 796 890 796 890

Not 8 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 669 592 669 592
Årets investeringar 24 375 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 693 967 669 592

Ingående avskrivningar -472 971 -436 462
Årets avskrivningar -43 434 -36 509
Utgående avskrivningar -516 405 -472 971

Bokfört värde 177 562 196 621

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde 574 670 316 837
Årets investeringar 0 257 833
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 574 670 574 670

Not 10 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 0 6 422 961
Årets investeringar 0 -6 422 961

Andel i HSB Stockholm 500 500
500 500

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 94 601 94 314
94 601 94 314
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Org Nr: 702001-0653

HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
2008-09-01 2007-09-01

Noter 2009-08-31 2008-08-31

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkring 63 670 63 673
Kabel TV 43 330 40 928
Arvode gemen.förvalningsavtal 56 250 45 277
Inkomstränta allkonto HSB 4 411 44 263
Inkomstränta bank 4 369 11 640
Datakommunikation 3 198 9 435
HSB Stockholm 46 650 0
Renhållning 54 460 0
Service avtal värme 0 57 630

276 338 272 846

Not 13 Kassa och bank

Avräkningskonto HSB Stockholm 1 980 559 4 689 858
Nordea Affärskonto 238 255 105 223
Nordea Specialkonto 3 500 008 396 866
Nordea fasträntekonto tom 2008-11-21 0 3 000 000
Nordea fasträntekonto  tom 2009-02-19 0 4 000 000

5 718 822 12 191 947

Not 14 Förändring av eget kapital
Uppl. Underh.- Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 844 150 1 987 800 11 913 524 1 406 030 1 417 008
Vinstdisp enl. stämmobeslut 1 280 000 137 008 -1 417 008
Årets resultat -9 186 028
Belopp vid årets slut 844 150 1 987 800 13 193 524 1 543 039 -9 186 028

Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amorteringpp g
Nordea Hypotek * 1,76% 2014-06-18 4 000 000 0
Nordea Hypotek 1,32% 2009-11-22 19 496 000 216 000
Nordea Hypotek 4,40% 2014-03-19 5 850 000 0
Nordea Hypotek 1,31% rörlig 5 000 000 0
Nordea Hypotek 3,40% 2012-03-21 3 900 000 0
Nordea Hypotek 5,20% 2011-01-19 5 905 112 135 752

44 151 112 351 752
* Ränta ber. efter Stibor 3 mån plus 1,050 %. Max ränta 5,050 %

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 43 799 360

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 42 392 352

Not 16 Övriga kortfristiga skulder

Depositioner 7 731 7 731
Källskatt 458 0

8 189 7 731

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 247 600 293 335
Förutbetalda hyror och avgifter 1 133 505 1 104 827
Revision 22 000 21 500
Arvode förtroendevalda 88 500 88 490
Arbetsgivaravgifter 28 481 28 560
Vatten 24 500 0
Fönster 451 650 0
Sophämtning 11 000 0
El 30 500 0

2 037 736 1 536 712

39788524850

39788524834
39788348246

39788529445
39788524842
39788524826
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Kalkonen i Stockholm
Organisationsnummer 702001-0653

Stockholm den

Johan Henriksson
Av föreningen vald revisor BoRevision AB

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB 
bostadsrättsförening  Kalkonen i Stockholm för räkenskapsåret 2008.09.01 - 2009.08.31

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
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Inkomna motioner

Till styrelsen har det i år inkommit 14 motioner. Motionerna presenteras på de följande sidorna i den form de 
inkom till styrelsen följt av styrelsens kommentar och beslutsförslag.

Motioner skrivna med kursiv text har inkommit via e-post. Övriga motioner har inkommit på papper och har 
skannats in.

1. Omvandling till bokal (Av Rick och Eva Rossovich)
2.	 Ändrad	användning	av	lokalerna,	mataffär/post,	fd	2:ans	Livs,	Thorildsplan	2	(av	Berit	Guve)
3. Sammanslagning lght 145+147 (av Cecilia Anghus)
4. Stenmangel (av Berit Guve) 
5. Tvättstugan (av Kerstin Hedberg)
6. Brandlarm källaren (av Kerstin Hedberg)
7. Sprinklersystem/brandlarm (Berit Guve) 
8. Torkrum (av Kerstin Hedberg)
9.	 Ang.	Källargångarna	Lindhagensgatan	(av	Kerstin	Hedberg)
10.	 Nya	medlemmar	(av	Lars	Nygren)
11. Snickeri och hobbylokal, Geijersvägen 6 (av Eva Fredell)
12. Föreningens fotolaboratorium, Geijersvägen 8 (av Eva Fredell)
13. Skänkrum (av Berit Guve)
14. Källarutrymmen (av Berit Guve)
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motioN 1. omvaNdliNG till Bokal
Av Rick och Eva Rossovich

stYRelseNs kommeNtaR

En omvandling till bokal ger ägarna möjlighet att bo i bostadsrättslokalen.  I motionen framgår att paret Rossovic 
vill omvandla sina lokaler till bokaler.  Styrelsen är positiv till en sådan ombildning.

För att omvandla en lokal till en bokal överlåter bostadsrättslokalshavaren genom sedvanliga överlåtelseavtal de två 
bostadsrättslokalerna till föreningen. I överlåtelseavtalet ska de två befintliga bostadsrättslokalerna tas upp till ett 
värde motsvarande marknadsvärdet.  Föreningen beslutar därefter på föreningsstämma att bostadsrättslokalerna 
ska upphöra (”dödas”) och att därefter upplåta arean som på sätt som överenskommits. Beslutet ska tas med enkel 
majoritet och ska protokollföras. 

Till paret Rossovich motion saknas färdiga överlåtelsehandlingar varför en ombildning i dagsläget ej är möjlig.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att stämman ska uppdra åt styrelsen utreda frågan vidare och att sedan kalla till extra stämma då 
samtliga handlingar som krävs för att genomföra ombildningen finns framtagna. Alla kostnader som är förknippade 
med denna utredning ska bekostas av medlemmen.
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motioN 2. ÄNdRad aNvÄNdNiNG av lokaleRNa, mataFFÄR/Post, Fd 2:aNs livs, thoRildsPlaN 2 
av Kerstin Hedberg

stYRelseNs kommeNtaR

Detta kan inte ses som en motion då det ej finns något konkret beslutsförslag som stämman kan ta beslut i. Det 
enda förslaget är att en klausul ska införas i kontraktet. Ett kontrakt som ej finns då detta inte är en hyreslokal. 
Styrelsen anser frågan besvarad och inga ytterligare beslut behöver tas.
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motioN 3. sammaNslaGNiNG lGht 145+147
av Cecilia Anghus

Hopslagning av lägenhet 145 och 177

Lägenheterna 145 och 177 är fysiskt en lägenhet idag och det var även så som vi köpte dem. Däremot är det 
fortfarande två lägenheter i föreningens register och vi betalar vår avgift till föreningen på två avier. 

Vi önskar att stämman godkänner en sammanslagning av dessa lägenheter. Vi står för kostnader för beräkning av 
nya andelstal och kostnader för juridiskt ombud hos HSB. 

Efter genomförd andelsberäkning visar resultatet att det innebär en minskad avgift till föreningen på 155 kr per år. Vi 
betalade tidigare en avgift till föreningen på 30 963 kr per år för de två lägenheterna. Den nya avgiften till föreningen 
för den hopslagna lägenheten blir 30 808 kr enligt beräkning av Susanne Betnér, projektekonom på HSB.

Vänliga hälsningar,
Cecilia Anghus

stYRelseNs kommeNtaR

Cecilia har haft kontakt med jurist på HSB som har räknat fram nya andelstal och avgifter för den nya bostadsrätten. 
Färdiga överlåtelseavtal har presenterats för styrelsen

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att 
a. Föreningen köper bostadsrätterna 145 och 177 för en summa av totalt 2 950 000 kr 
b. Bostadsrätterna 145 och 177 ska upphöra att existera
c. En ny bostadsrätt som med följande data upprättas:

Lgh	area Insats Andelsvärde Avgift Kr/m2 Andelstal

64,0 1 950 21 279 30 808 481,38 0,28244%
d. De före detta ägarna till lgh 144 och 175 är skyldiga att omgående köpa tillbaka den nya bostadsrätten enligt 

ovan för samma summa som de sålde lgh 145 och 177 för.

Punkterna a - d utgör ett beslutsförslag

motioN 4. steNmaNGel
av Berit Guve

Motion om stenmangel

Information om stenmangel i tvättstugan Lindhagensgatan.

Informationen skulle sedan kunna ha ungefär följande lydelse:
Vi har en stenmangel i tvättstugan på Lindhagensgatan (nr ??).
Denna typ av mangel är ojämförlig, när det gäller att mangla linne och bomull.
Den är bra även ur hygiensynpunkt, då den bokstavligt talat manglar sönder de kvalster, som överlever vanliga 
tvättar i 40° (en vanlig tvättemperatur idag).
Det är dock ur säkerhetssynpunkt viktigt, att man lär sig hantera mangeln.
Berit Guve och Kerstin Hedberg informerar gärna, hur mangeln används.
Telefonnummer/e-postadress finns på nätet under ”Kalkonen..........”
Vi skall vara stolta över att ha kvar denna klenod i vår förening och vara rädda om den.

Berit Guve

stYRelseNs kommeNtaR

Detta kan inte anses vara en motion då det ej finns något beslutsförslag. Styrelsen anser att frågan är besvarad och 
inga ytterligare beslut behöver tas.
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motioN 5. tvÄttstuGaN
av Kerstin Hedberg

stYRelseNs kommeNtaR

Detta bör inte vara en stämmofråga då det ingår i styrelsens ordinarie arbete att se över föreningens lokaler och se 
till att de används på bästa sätt. I dagsläget är det inte praktiskt eller ekonomiskt genomförbart att bygga ytterligare 
en tvättstuga i föreningen.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen eftersom det ingår i styrelsens ordinarie uppdrag att förvalta 
lokalerna.
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motioN 6. BRaNdlaRm kÄllaReN
av Kerstin Hedberg

stYRelseNs kommeNtaR

I dagsläget är det inget som tyder på att branden var anlagd. Polisen utreder fortfarande ärendet. Styrelsen ska 
undersöka de ekonomiska och praktiska möjligheterna att installera brandlarm i föreningens källare.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att stämman överlåter åt styrelsen att undersöka möjligheterna att installera brandlarm i 
föreningens källare och att senast nästa ordinarie stämma redovisa resultatet.
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motioN 7. sPRiNkleRsYstem/BRaNdlaRm
av Berit Guve

Motion ang. sprinklersystem/brandlarm
Mot bakgrund av den källarbrand som ägde rum på Gyllenborgsgatan i mitten av oktober anser jag, att ett 
sprinklersystem bör installeras i källargångarna till samtliga våra tre kvarter: Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. 
Detta är kostsamt och måste planeras noggrant.

Ett alternativ kan vara att installera brandlarm - mindre kostsamt - men ett sådant måste i så fall höras utanför 
källarna alternativt vara kopplat till brandkår (om sådant larm finnes).

Stämman har alltså att ta ställning till:
- OM vi skall installera någon form av sprinklersystem eller brandlarm, och, om stämman
beslutar, att så skall ske,
- att ge styrelsen i uppdrag att utreda
a) kostnader förbundna med resp. åtgärd
b) begära in offerter för vald åtgärd

Mvh, Berit

stYRelseNs kommeNtaR

Att installera sprinkler är en alldeles för dyr åtgärd. Installation av brandlarm ska utredas av styrelsen.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att stämman överlåter åt styrelsen att undersöka möjligheterna att installera brandlarm i 
föreningens källare och att senast nästa ordinarie stämma redovisa resultatet.
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motioN 8. toRkRum
av Kerstin Hedberg

stYRelseNs kommeNtaR

Alla torkrum i föreningen hyrs idag ut som hyreslokaler efter att dessa stängdes i samband med att torkskåp sattes 
in i tvättstugorna. Undantaget är detta torkrum som inte kan hyras ut p.g.a. fuktproblem. När dränering av grunden 
har genomförts kommer lokalen att hyras ut för att ge föreningen mer intäkter.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen
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motioN 9. aNG. kÄllaRGÅNGaRNa liNdhaGeNsGataN
av Kerstin Hedberg

stYRelseNs kommeNtaR

Inget tyder på att branden på Gyllenborgsgatan var anlagd. Då föreningen redan har lås ner/in till alla källare anser 
inte styrelsen att ytterligare ett lås som låses upp med samma nyckel ökar på säkerheten. Kostnaden är dessutom 
avsevärd för att låsa dessa utrymmen som är inne i ett redan låst utrymme.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då utrymmena redan är låsta.
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motioN 10. NYa medlemmaR
av	Lars	Nygren

Motion till Kalkonens ordinarie föreningsstämma 2009 

Kalkonen är med sina c:a 550 lägenheter, de flesta enrummare, en stor förening med en stor genomströmning. 
Varje år sker överlåtelser av en knapp femtedel av beståndet; 90-100 lägenheter får således varje år nya ”ägare”. 
Det innebär inte att föreningen efter fem-sex år består av enbart nya medlemmar. Men det innebär att en stor 
del av medlemmarna bara bor i föreningen under en kortare tid, ett eller några år. Till det kommer ett antal 
kända andrahandsuthyrningar och säkert också ett antal okända sådana. Intresset bland dessa medlemmar och 
andrahandsboende att sätta sig in i vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening i allmänhet och i Kalkonen i 
synnerhet är därför inte så stort, vilket bl.a. manifesteras i ett lågt deltagande i gemensamma aktiviteter och ordinarie 
föreningsstämmor.
  Flera problem i föreningen hänger säkert samman med den här stora omsättningen/genomströmningen. I många 
fall har t.ex. genom åren, ja genom decennierna, vindskontoren och källarförråden ”glömts bort” i samband med 
överlåtelser. Så mycket märkligare som sådana förråd höjer värdet på lägenheten, viktigt inte minst i en förening med 
så många små enrumslägenheter. Resultatet har blivit ett kaos där märkningar och bostadsrätter sedan länge inte 
stämmer överens; där många inte ens känner till att ett källarföråd hör till lägenheten. Vad det gäller källarförråden 
ska förhoppningsvis den nu genomförda hänglåsinventeringen snarast resultera i en systematisk ommärkning  där 
varje förråd kopplas och bokförs till en bostadsrätt.
  Ett annat välkänt problem hänger samman med hanteringen av de gemensamma utrymmena där varken anslag 
eller instruktioner och meddelande via nätet har haft önskvärd effekt. Fimpar på gården och liknande är kanske 
ett litet men nog så irriterande problem. Men hanteringen av torrsopor är ett växande problem, också ekonomiskt. 
Tömningarna debiteras efter volym, vilket innebär att t.ex. icke tillplattade kartonger i sopbehållarna drar en stor och 
fullständigt onödig kostnad. Eller: Vad ska man göra om det är stopp i sopnedkastet? Stapla soppåsarna på marken 
nedanför eller, som på Påfågelns gård där detta problem aktualiseras inte så sällan, kolla om det andra sopnedkastet 
funkar (en femton sekunders promenad runt hörnet!)  

Mitt förslag är att det i styrelsen avsätts en person (alternativt flera alternerande personer) som har till uppgift 

att personligen hälsa nya medlemmar och andrahandsboende välkomna och berätta för dem vad de har för 
rättigheter och skyldigheter i Kalkonen och vad det i allmänhet innebär att bo i en bostadsrättsförening

att med hjälp av (den snarast uppgjorda) förteckningen över till respektive lägenhet hörande vinds- och källarförråd
  dels personligen kontrollera att säljaren i tid tömt förråden.
  dels personligen visa de tömda förråden för köparen (varvid samtidigt den sedan länge efterlysta kontrollen över 
förråden upprätthålls automatiskt och fortlöpande)

att personligen vandra runt och informera om tvättstugor, gårdar, sophantering, Hörnet, cykelkällare  etc och 
informera om de förhoppningsvis snart återinförda gårdsgrupperna samt överlämna en skriftlig ”lathund” med 
relevanta och uppdaterade upplysningar (t.ex. om andrahandsuthyrningar, fastighetsskötsel, adresser, telefonnummer, 
datum för det ena och andra, Kalkonens stadgar etc)

att avslutningsvis, efter en sådan ambitiös introduktion till Kalkonen, se till att saken bokförs i en liggare med brf-
nummer och förrådsmärkning samt datum och styrelserepresentantens namn. 

Ett visst spill i en sådan omfattande hantering är väl ofrånkomlig. Men med spillet inräknat är det ändå min 
övertygelse att en sånhär åtgärd på lite sikt skulle kunna gagna föreningen och dess medlemmar.

Kalkonen den 10 oktober 2009

Lars Nygren, brf 128

stYRelseNs kommeNtaR

Motionen innehåller bra tips och förslag, och det kan inte anses vara en stämmofråga. Styrelsen ska ta till sig av 
dessa förslag och försöka utarbeta lämpliga rutiner i samband med att nya medlemmar flyttar in i föreningen.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då det ej kan anses vara en stämmofråga.
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motioN 11. sNickeRi och hoBBYlokal, GeiJeRsvÄGeN 6
av Eva Fredell

stYRelseNs kommeNtaR

Föreningens hobbylokal ligger på Geijersvägen 10 och information om detta finns på kalkonens hemsida och i 
Tips	&	Regler.	Möjlighet	att	boka	denna	lokal	finns	i	föreningens	elektroniska	låssystem.		Motionen	anses	härmed	
besvarad.



 Årsredovisning HSB:s Brf Kalkonen 2008/2009 – Inkomna motioner  31

motioN 12. FöReNiNGeNs FotolaBoRatoRium, GeiJeRsvÄGeN 8 
av Eva Fredell

stYRelseNs kommeNtaR

Styrelsen	för	idag	samtal	med	Roman	Leng	som	har	fått	erbjudande	att	hyra	lokalen.	Han	letar	efter	andra	personer	
som	också	är	intresserade	av	att	hyra	och	driva	fotolabbet	i	framtiden.	Väljer	Roman	Leng	att	inte	hyra	lokalen	är	
det fritt fram för andra intresserade att överta fotolabbet. Saknas intresse kommer lokalen att tömmas och hyras ut 
som vanlig hyreslokal.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att stämman överlåter åt styrelsen att fortsätta med utredningen av intresset för fotolabbet och 
därefter besluta om hur denna lokal ska användas.
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motioN 13. skÄNkRum
av Berit Guve

Motion avseende ”skänkrum” 
 
Inom många brf-föreningar har man – ofta i anslutning till grovsoprummen – ett rum/en lokal, där medlemmarna 
kan ställa in föremål, som man som ”givare” kanske tröttnat på, inte vill ha längre, eller som kanske inte passar, när 
man flyttar in i (eller ut ur) föreningen. Efter viss tid – och med regelbundna mellanrum – rensas rummet/förrådet ut. 
Därför ligger de i anslutning till grovsoprummen.
 
Idag är det ju så inom vår förening, att folk ställer användbara saker i källargångar och andra utrymmen, där de 
utgör en brandfara. Den som ställt dit något, BORDE naturligtvis ta bort det efter ett par veckor, om det fortfarande 
står kvar. Men – tyvärr – så sker inte. Idén med ”skänkbänk” eller ”skänkrum” är dock bra i sig, att någon annan 
kan ha nytta/glädje av något jag själv inte vill/kan ha kvar. Så minskar vi även sopberget….
 
Min motion går därför ut på att:
 
Föreningen, i anslutning till resp. grovsoprum i Silverfasanen, Påfågeln och Kalkonen, upplåter ett rum/en lokal 
såsom ”skänkrum”, där folk kan ställa saker man vill bli av med, men som fortfarande är fullt funktionella, och där 
andra kan hitta saker, som de kan ha glädje/nytta av.
 
Dessa rum skulle då tömmas regelbundet, t ex var annan eller var tredje månad (eller med annat intervall), av dem 
som tömmer grovsoprummen.
Berit Guve
Gyllenborgsgatan 12
Lgh 446

stYRelseNs kommeNtaR

Förslaget är bra, men i dagsläget har vi inga lediga lämpliga lokaler för detta. Det är inte möjligt att administrera 
ett sådant rum i källar- och vindsgångar då dessa ska vara tomma vid händelse av brand. På föreningens forum, 
TyrkeyTalk finns möjligheten att lägga upp annonser när man har saker som skänks bort.

stYRelseNs BeslutsFöRslaG

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen då föreningen ej har lokaler till detta
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motioN 14. kÄllaRutRYmmeN
av Berit Guve

Motion om stenmangel

Information om stenmangel i tvättstugan Lindhagensgatan.

Informationen skulle sedan kunna ha ungefär följande lydelse:
Vi har en stenmangel i tvättstugan på Lindhagensgatan (nr ??).
Denna typ av mangel är ojämförlig, när det gäller att mangla linne och bomull.
Den är bra även ur hygiensynpunkt, då den bokstavligt talat manglar sönder de kvalster, som överlever vanliga 
tvättar i 40° (en vanlig tvättemperatur idag).
Det är dock ur säkerhetssynpunkt viktigt, att man lär sig hantera mangeln.
Berit Guve och Kerstin Hedberg informerar gärna, hur mangeln används.
Telefonnummer/e-postadress finns på nätet under ”Kalkonen..........”
Vi skall vara stolta över att ha kvar denna klenod i vår förening och vara rädda om den.

Berit Guve

stYRelseNs kommeNtaR

Detta är inte en motion utan en informationspunkt. Information om stenmangeln är  under bearbetning och 
kommer att publiceras på lämpliga ställen. Styrelsen anser att frågan är besvarad.
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Fullmakt

Härmed ger jag, ___________________________________, 
   (bostadsrättsinnehavaren)

som är medlem i Brf Kalkonen och bor i lägenhet nummer _________,

fullmakt till ___________________________________
    (ombudet)

att företräda mig på ordinarie föreningsstämma för Brf Kalkonen 2009

Stockholm, den _______ november 2009

___________________________________
(bostadsrättsinnehavarens namnteckning)





Brf Kalkonen
thorildsvägen 2-4
112 43 Stockholm

www.kalkonen.se

styrelsen@kalkonen.se

Årsredovisningen delas ut i ett exemplar till föreningens samtliga medlemmar. ytterligare exemplar kostar 50 kronor.


