
Brf Maltas 

Årsstämma 
2020-06-04 19:00 på gården. 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 

(röstlängd). 

Närvarolistan går runt på mötet. 

§2 Val av ordförande på stämman 

Henrik Witt-Strömer väljs till mötets ordförande. 

§3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 

Fredrik Edemar väljs till mötets sekreterare. 

§4 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs efter förslaget i kallelsen med ändringen att punkt 17, Övriga frågor, utgår. 

§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Åsa Zade och David Stockman väljs till justeringspersoner. 

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

Mötet beslutar att kallelse till mötet har skett på ett behörigt sätt. 

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Henrik sammanfattar årsredovisningen. 

§8 Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen sammanfattas kort. 

§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

Vi beslutar 
att fastställa resultat- och balansräkningen. 

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Vi beslutar 

att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning 

Vi beslutar 
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att använda uppkommen förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen . 

§ 12 Beslut om arvoden 

Vi beslutar 

att ge styrelsen 40 000 kr i arvode och att de får fördela beloppet själva. 

§ 13 Eventuella motioner 

Inga inkomna motioner. 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedare Henrik Witt-Strömer presenterar sitt förslag på ny styrelse. 

Vi beslutar 

att välja Johanna Börs, Fredrik Edemar, Johan Mömer, Henrik Witt-Strömer och Åsa Zade 

som ordinarie ledamöter och 

an välja Sören Lejonklou, Joan Prytz, David Stockman som suppleanter samt 

att välja Simon Varedian till suppleant endast för Johanna Börs. 

§15 Val av revisor och suppleant 

Vi beslutar 

an välja sittande revisor och suppleant. 

§16 Val av valberedning 

Vi beslutar 

an utse Nazli Zade till valberedare. 

§ 17 Övriga ärenden 

Brf Brandsoldatens förslag gås igenom. Se bifogat dokument. 

Inga av de närvarande på mötet är positiv till högre grindar med lås, speciellt om Maltas ska vara 

med och betala för det. 

§18 Mötets avslutande 

Henrik avslutar mötet. 
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Vid protokollet 

Fredrik Edemar 

Åsa Za,de ~i 
I~ 

David Stockman 
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MEDLEMMAR i Brandbilen - Brandsoldaten  - Moltas 
  
Representanter från ovanstående Brf har vid möten i  
Gemensamhetsanläggningen Innergården, med bakgrund av att det framförts åsikter 
- förslag från medlemmar. Mest p. g. a. att obehöriga vistas på gården och risken att 
mindre barn springer ut på gatorna. 
OBS! Även grindar med LÅS, får inte lämnas öppna. 
 
Förslagen har varit att grindarna skall vara låsbara och högre. 
Med detta som bakgrund har vi tagit fram två förslag med kostnader. 
 
A: Låsta grindar med nycklar från insida-utsida:                                                                              
¨ 
Offert från BBGRUPPEN, Lås&Säkerhet,  Uppsala                                                                                
Kostnad (2019) för 4 LÅSHUS MED CYLINDERBEHÖR, 102 st. NYCKLAR                                                                    
 26 350:-   
                                                                           
FÖR EXTRA NYCLKAR som beställs innan montage  100:- st. dessa levereras med 
övriga nycklar. Ordinariepris nyckel som tillverkas i efterhand med OK från 
nyckelansvarig 
 196:-/st   
                                
B: Låsta grindar med kodlås, el drages från respektive Brf:                                                                    
Offert (budget 2019) från JÖTA El AB, Uppsala                                                                                             
Installation av el, inkl. Borrning, 4 kodlås.  
 18 750:- per grind x 4 =  75 000:- 
             
C: Förhöjning av samtliga järnstaket med grindar.                                                                                   
 Offert från Eklunds Allt i Ett, Storvreta                                                                                                    
Höjning  med 30 cm (bygglovs regel)  samt stabilisering  av lösa stolpar   
 41 375:-   
     

 Total Kostnad för alla tre (3) Brf alternativ A + C      66 725:- 
 Total Kostnad för alla tre (3) Brf alternativ B + C    116 375:- 
                                                           Alla priser inklusive moms 
 

 
 
 
  Lars Åke Kjellman Leif Söderlund   
 070-343 28 87 076-315 88 80 
 Brf Brandsoldaten Brf Brandsoldaten 
                         


